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PRZEDMOWA OD NAKADCÓW.

Powodowani chci uatwienia ogóowi Czytelni-

ków lektury dzie naszych wieszczów, tudzie pragnc

odda ze swej strony bodaj w maej czci przysug
ruchowi, jaki si w ostatnich czasach na niwie lite-

rackiej i wydawniczej w Polsce rozpocz, postanowili

niej podpisani, nie liczc si z kosztami, wyda poe-

tyckie dziea Wincentego Pola. Dotychczasowe bowiem

wydania, a przedewszystkiem wydanie rodziny zmarego

poety, albo s na wyczerpaniu albo z pov/odu swej

wysokiej ceny niedostpne dla ogóu, który da wy-

dania taniego i stojcego na wysokoci wymaga doby

obecnej. Dlatego te podpisani nietylko postarali si

o moliwie najlepsz i najodpowiedniejsz stron ze-

wntrzn wydania, ale take zapewnili sobie celem

podniesienia wewntrznej wartoci wydawnictwa pomoc
literack dwóch obeznanych z ojczystem pimiennictwem

pracowników. Mimo znacznego nakadu ustanowili

nakadcy cen bardzo przystpn, by uatwi nabycie

dzie wieszcza kademu mionikowi rzeczy ojczystych

i przyczyni si w ten sposób do wikszego rozpo-

wszechnienia dzie poety i jego ideaów.

Stanisawów dnia 20. lipca 1903.

E. Weidenfeld i Brat





PRZEDMOWA.

Pisano rok temu o jednym poecie, e pie swoj
jakby z pod serca nam wyj. I rzeczywicie, poeta

ducha narodu, który ma w nim przedstawiciela swych

myH i uczu, zupenie rozumie, jego troski i nadzieje,

bóle i obawy podziela i do jednego celu z nim dy.
Ta zgodno duchowa narodu z pieniami wie-

szczów jest gówn cech literatury narodowej, która

ma za zadanie nie tylko krystalizowa w utworach

swoich prdy obecnie dusz narodu ogarniajce, lecz

take przygotowywa drog pod nowe, doskonalsze.

Rzecz dziwna jednak ! Zasuchani w dwiki
poezyi wspóczesnej nie odczuwamy nieraz, e to jest

owoc nasion, rzuconych w gleb duchow przez

dawnych mistrzów, owoc wiadczcy o wartoci

i siewcy i zasiewu. Byy wszake okresy, kiedy ci

siewcy wycznie, jedni z mniejsz, drudzy z wiksz
saw i zasug, podtrzymywali piórem, a nierzadko

i orem, ducha narodu, krzepili zwtpiae serca, gdy

rozpacz je targaa, wskazywali drog do ideau dal-

szym pokoleniom, sowem pracowali nad zachowaniem

narodu.

Atoli, nie mówic ju o wielkich przedstawicie-

lach poezyi naszej w pierwszej poowie XIX w., z któ-

rych kady doczeka si pomnika tak w marmurze lub

bronzie, jak przedewszystkiem w umiejtnem przedsta-

wieniu literackiem swych niemiertelnych utworów,
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odczuwamy potrzeb naglc zajcia si dalszym sze-

regiem owych pracowników, z których kady wedug
si swoich ywi i krzewi myl narodow. Dziaalno
Pola, Kondratowicza, Ujejskiego, Lenartowicza, Roma-

nowskiego, Asnyka i wielu innych wieszczów, chocia

kady mia sw dob rozkwitu, by namitnie czytany,

rozchwytywany i naladowany, nie ma jeszcze, zdaniem

naszem prócz urywkowego przedstawienia whistoryach

literatury, w czasopismach, programach, zbiorach

szkiców literackich, dokadnego obrazu. Dojcie do

takiej gruntownej pracy uatwiaj przedewszystkiem

wydania utworów poetyckich, których dziki ruchli-

woci nakadców z kadym dniem coraz wicej si
pojawia, a nastpnie objanienia i komentarze, w jakie

wydawcy celem zrozumienia idei utworów i rozpo-

wszechnienia ich w koach szerszej publicznoci publi-

kacye poezyi zaopatruj.

Praca niniejsza, jako powrót do „skarbów dawno
zdobytych a czciowo zapomnianych" nie ma pre-

tensyi do oryginalnoci i chce jedynie ogóowi stawi

przed oczy utwory jednego z tych wieszczów, którzy

dwikiem swych pieni zapalali do boju naszych

dziadów i ojców i osadzali im cikie chwile zawie-

dzionej nadziei, a dzi z wywouj w oczach

wnuków

W Stanisawowie, dnia 20. lipca 1903.

jó\^j Sroczyski i 9vCaksymi[ian winiowecki.



yciorys poety i pogld na jego poezye.





Dziea uywane w tomie pierwszym

niniejszej pracy.

1. Dziea Wincentego Pola, pierwsze wydanie zu-

pene, wasno i wydanie rodziny, Lwów
1875—1878, tomów 10.

2. MAURYCY DZIEDUSZYCKI, Wincenty Pol, y-
ciorys, Lwów 1877, w IV. tomie wydania zu-

penego.

3. K. ESTREICHER, Wincenty Pol, jego modo
i otoczenie (1807—1832), wyd. II., Lwów 1882.

4. STEFAN BUSZCZYSKI, Pol i jego pisma,

Kraków 1873.

5. W. SPASOWICZ, Wincenty Pol, jako poeta,

Lwów 1878, Biblioteka Mrówki 1. 108.

6. Dr. H. BIEGELEISEN, Nieznane pisma W. Pola,

Biblioteka Warszawska, 1892, Zeszyt z marca.

7. ST. TARNOWSKI, Historya literatury polskiej,

Tom V, Kraków 1900.

8. ALEKS. BRUCKNER, Dzieje literatury polskiej,

Tom II, Zeszyt II. Warszawa-Kraków 1903.

9. PIOTR CHMIELOWSKI, Historya literatury pol-

skiej. Tomy IV i VI, Warszawa 1900.

10. PIOTR CHMIELOWSKI, Studya i szkice z dzie-

jów literatury polskiej, Serya II, Kraków 1886:

Pogld na poezy polsk w pierwszej poowie
XIX. stulecia.
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11. Dr. JÓZEF TRETIAK, Szkice literackie, Tom I,

Kraków 1896: O gównych kierunkach poezyi

polskiej XIX. wieku.

12. STANISAW ZDZIARSKI, Pierwiastek ludowy

w poezyi polskiej XIX. wieku, Warszawa 190L



Zachód naszych dziejów poHtycznych by krwawy.

Naród, bdcy dla reszty Europy przez szereg wieków
wygodn stranic, o któr si zawsze rozbijay wszel-

kie zapdy barbarzystwa, schodzi pod naciskiem

przemocy z widowni dziejowej, nie znajdujc ratunku

i wspóczucia nawet u tych, którzy mu swój bezpie-

czny i spokojny rozwój cywilizacyjny zawdziczali.

A dziao si to wanie w chwili, gdy uznajc winy

wasne, zamierza! ple przesdów wiekowych ze

siebie zrzuci i podajc za ludami europejskimi,

które go w dorobku cywilizacyjnym wyprzedziy, za-

pewni sobie za pomoc reform spoecznych i poli-

tycznych trway rozwój. To te nic dziwnego, e zo-

baczywszy si mimo tych usiowa na dnie zguby^

wyda okrzyk rozpaczy i zerwa si do ostatecznej

z wrogami rozprawy. Zaczy si wic krwawe za-

pasy, kilkakrotnie ponawiane, z których naród wyszed
wprawdzie bohaterem, ale te i na dugo nadwtlo-

nym mczennikiem.

Nie straci jednak ycia. Jak bowiem kady ruch

wywoa musi odruch i jak wszelka, choby naj-

mniejsza ilo pracy, woona w jak czynno, nie

ginie, lecz powoduje podniesienie napicia w rozmai-

tych kierunkach i objawach bytu, tak i owe nieudae

trudy i usiowania, podjte dla ojczyzny, owa liczba

ofiar i powice nie przepady marnie, lecz owszem
rozbudziy w narodzie tak wielk si duchow i tak

znaczn energi — a od nich wszystko zaley — e,
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byle si trzyma hase, od których zacz swe odro-

dzenie, prdzej czy póniej nadzieja lepszej przyszo-

ci zawieci musi. Drog do tego wskazuj narodowi

wybrane dusze, które Bóg przeznaczy na kierowników

owej siy duchowej i myli narodu, wskazuj wieszcze

i mistrze, co swemi niemiertelnemi dzieami stwier-

dzaj istnienie i ywotno narodu i stoj, jak drogo-

skazy, w jego pochodzie i rozwoju cywilizacyjnym.

Jake ich uwielbiamy za to, jakie im hody skadamy,

zwaszcza, gdy nut sw i pieni poruszaj w nas

pami owych dni bohaterstwa, owe nadzieje, owe
ofiary za najwitsz dla narodu spraw. S to wi-

dome, ywe, bo z duszy wyjte, wiadectwa budzenia

si ducha narodu, wypowiedziane wanie przez tych

ludzi, którzy nie rzadko w pamitnych usiowaniach

brali udzia.

Jednym z takich jest Wincenty Pol.

Szczególny to poeta. piewa o wszystkiem

:

o naszych bojach za wolno, o naszej przeszoci,

o naszej ziemi, domu, ludzie, o naszych cudnych gó-

rach, a piewa tak, jakby pochodzi z rodziny, która

od wieków na tej ziemi osiada, cieszya si jej wietno-

ci, smucia si z jej upadku. A jednak to syn

cudzoziemca. Wida, e ciepo polskiego soca zdo-

ao doszcztnie stopi lody obczyzny i swymi pro-

mieniami wzbudzio w drzewie obcego rodu odrol

swojsk, w której kr ju te same, co w ywicej
ziemi, soki.

Rodzina Wincentego Pola przywdrowaa z obczy-

zny, z Niemiiec, a znalazszy w nowej ojczynie rodki

do ycia, przyja jej obyczaj i mow.
Stao si to w chwili upadku Polski, kiedy przy-

bysze z obcej ziemi przynosili do nas wszystko:

owiat, mod, jzyk, rkodziea, nawet siy robocze.
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ywioy te wyrzdzay nieraz szkod krajowi, ale nie

rzadko byway czynnikami odrodzenia, bo wnoszc
prac i kapita, a przedewszystkiem rozumne poszano-

wanie obojga, dwigay kraj ekonomicznie i krzewiy

w upadem spoeczestwie nauk, zamiowanie pracy,

ad i oszdno. — Wedug tradycyi rodowej ojciec

poety Franciszek Pohl urodzi si w Warmii ok. r. 1750.

Gdzie i jakie odbywa studya, nie wiadomo na

pewne. Okoo r. 1785 przyby do Galicyi, gdzie rzd
austryacki ciga urzdników Niemców, i zosta nau-

czycielem szkó normalnych we Lwowie. Przyszo mu
to atwo, gdy rzd nie wymaga wiele od ówcze-

snych pedagogów, jak tylko, by, znajc jzyk nie-

miecki, zaszczepiali w uczniach wraz z niemczyzn

take przywizanie do nowego porzdku politycznego.

Karyera ta atoli nie przypada mu bardzo do

serca, bo od roku 1793 widzimy Pohla w urzdzie

skarbowym na stanowisku praktykanta. Kiedy jednak

i gdzie ukoczy wydzia prawniczy, którego od

przyszych skarbowców wymagano, nie wiadomo;

przypuszczaj, e rzd, nie majc ludzi ukwalifikowa-

nych i umiejcych po niemiecku, uatwia urzdnikom,

penicym ju obowizki, uzupenienie nauk na uni-

wersytecie, gdzie mogli zdawa egzamina. Pohl tedy,

bdc nauczycielem ludowym, uczszcza na wydzia

prawa i administracyi, zoywszy egzamina, porzuci

mae stanowisko nauczyciela i rozpocz sub v/ dy-

rekcyi skarbu we Lwowie. W r. 1799 widzimy go

na stanowisku adjunkta skarbowego w Lublinie, gdzie

poj za on Eleonor Longchamps. By to mie-

szczaski ród lwowski, zamony, szeroko rozgaziony

i obejmujcy wzami pokrewiestwa, z wyjtkiem

Zitkiewiczów, same rodziny cudzoziemskie. Franci-

szek Pohl, którego nazwisko od r. 1794 otrzymuje

2*
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pisowni: PoU, zosta roku 1805 radc sdu krajo-

wego i kupi folwark pod Lublinem, Firlejówk. Tutaj

przyszed na wiat r. 1807 poeta Wincenty Pol.

Roku 1810 przeniesiono radc do Lwowa, gdzie

w r. 1815 zosta sdzi apelacyjnym i otrzyma szla-

chectwo austryackie z przydomkiem: von Pollenburg.

W r. 1723 umiera, zostawiajc czterech synów:

Franciszka, Leona, Wincentego i Józefa, i dwie córki

Zofi i Wiktory. Pracowity i wyksztacony, zmusza
te do nauki i pracy dzieci swe od maego. Szcze-

gólnie lubi muzyk. Kade wic z dzieci uczyo si
gra: córki na fortepianie, synowie na skrzypcach,

altówce i wiolonczeli. O pitej godzinie z rana, zim
i latem, rozpoczynay si lekcye muzyki, które koczono
przed ósm, by dzieci mogy pój do szkoy.

Urzdzano te muzykalne wieczory.

Najstarszy syn Franciszek, odziedziczy po ojcu

pracowito i zamiowanie do niemczyzny. Ukoczy
uniwersytet r. 1823 i po zoeniu egzaminu wstpi
do justycyaryatu kameralnego, który odpowiada dzisiaj

prokuratoryi skarbu. Kiedy mia si ju eni z Urszul

Zitkiewiczówn, której rodziców, jako blizkich

krewnych, Pohlowie niejednokrotnie w ich wiosce,

w Mostkach, odwiedzali, umar nagle na tyfus.

Oddawa si z zamiowaniem literaturze niemieckiej,

tómaczy na niemieckie: Kropiskiego „Ludgard"

i Kamiskiego „Krakowiaków i Górali", oraz by
gównym wspópracownikiem lwowskiego pisma Mne-

mozyne, redagowanego po niemiecku. Trzecim synem

Pohlów by nasz poeta, Wincenty. Wczas oddano go

do gimnazyum we Lwowie, które ukoczy przed

mierci ojca. Najwikszy jednak wpyw na jego

wychowanie wywaro przebywanie czy to w czasie

wakacyi, czy te feryj witecznych w Mostkach. Wa-
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cicielem tej wioski by, jak powiedzielimy, Zitkie-

wicz Józef, krewny matki poety, dla której matka

Zitkiewicza, z domu Mercenier, bya ciotk. Przyjmo-

wali wic Zitkiewicze modego poet jako nalecego
do rodziny, a szczególnie lubili go za to, e umia
deklamowa poezye Mickiewicza, których uczya go

od dziecka matka. U Zitkiewiczów bowiem, których

przodkowie chlubili si z dawnoci swego mieszcza-

skiego rodu, nie zamara mimo zmian politycznych

tradycya narodowa, zachowywano vic staropolskie

obyczaje i wszystko tchno tu religijnoci, mioci
kraju, ofiarnoci wzgldem swoich i obcych i pro-

stot. Te wraenia, jakie tu odebra, rzuciy w dusz
poety nasiona i podstawy przyszych jego zapatrywa

i przekona.

Po ukoczeniu gimnazyum przeszed Wincenty

na t. zw. filozofi, odpowiadajcej dzisiejszej klasie

VII. i VIII., i rozpocz pierwszy rok w r. 1822/3.

Pocztki jednak bardzo le wróyy o dalszej nauce,

przepad bowiem przy kocu roku z historyi. Matka

po mierci ojca, zaszej w marcu 1823 roku, obarczo-

na liczn rodzin, czua si za sab do kierowania

modziecem, który majc niezaleny charakter, swoj
fantazy, swój tryb ycia, zawczenie uywa zupe-

nej swobody. Oddano wic poet, chcc zmieni miej-

sce nauki, do kollegium XX. Jezuitów w Tarnopolu.

Ale i tu nauka nie sza lepiej. Od roku te 1824 prze-

bywa poeta we Lwowie i uczy si filozofii, któr do-

piero w dwa lata póniej ukoczy z dobrym post-

pem; w roku 1826 przechodzi na uniwersytet lwowski.

Jak jednak z czasów pobytu w Tarnopolu mie wy-

niós wspomnienia, gdy postacie ks. Buczyskiego i

ks. Oarowskiego wskutek zacnoci i dobroci w duszy

jego utkwiy na zawsze, tak znów uniwersytet lwów-
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ski wraz z nauczycielami stanowi w rozwoju duciio-

wym poety punkt przykry i bolesny. Nie uczono po

polsku, wykadano i pisano po niemiecku. Modzie

nawet ortograficznie pisa nie umiaa w jzyku ojczy-

stym, natomiast w jzyku niemieckim tworzya udatne

poezye i rozprawy, które profesorowie niemieccy, pod-

niecajc ambicy modziecz, nagradzali pienidzmi i

ogaszali w czasopismach: „Lemberger Miscellen" lub

Mnemozyne". amay si wtedy charaktery, przepa-

day zdolnoci, niemiecki bowiem kierunek nauki i li-

teratury psu poczucie narodowoci, odejmowa pimien-

nictwu naszemu uzdolnione i poyteczne siy, robic

z nich mniej ni miernych literatów i poetów niemiec-

kich May tylko zastp modziey, mogcej poza za-

wodowemi studyami oddawa si literaturze, utrzymywa

ducha narodowego w spoeczestwie, przesiknitem

na wskro obczyzn. Nie byo te zachty ze strony

szkoy Wprawdzie bya na uniwersytecie lwowskim

katedra literatury polskiej, ale profesor nie zdoa za-

pali suchaczy do pracy ani nada jej kierunku, bo

sam nie wiele umiejc, ogranicza swe wykady w za-

kresie gramatyki polskiej, na „Pierwsze zasady jzyka

polskiego" wygaszane co pórocze na podstawie ksi-

ki Mroziskiego, a w zakresie literatury na ustpy,

wyjte z dziea Bentkowskiego. To jednak znali juz

uczniowie z pracy domowej wasnej, gdy czytali pi.-

nie dziea o literaturze polskiej traktujce i rozbierali

utwory poetów ojczystych.

Tak te robi i nasz poeta. Dlatego wystpuje

w studyach naukowych Pola pewna dorywczo, brak

adu i systematycznoci, na któr poeta w aden spo-

sób zdoby si nie móg. Sucha wic wykadów hi-

storyi literatury polskiej profesora Michalewicza, historyi

powszechnej prof. Mausa; z klasykami rzymskimi za-
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znajomi go Piwocki, z filozofi nieco ks. Grzegorz

Jachimowicz, który uznajc zasad: philosophia theo-

logiae ancilla, wymaga od suchaczy filozofii, by ska-

dali razem z uczniami teologii take egzamin z religii,

wskutek tego da si we znaki naszemu poecie. Su-
cha te Pol wykadów pedagogiki i estetyki, które

byy przedmiotami nadobowizkowymi.

Jak z tego przegldu wida, nie wiele byo tej na-

uki. Nagradzay to i uzupeniay studya domowT,

w których brao udzia wielu kolegów, uprawiajcych,

jak nasz poeta, ca dusz poezy. Kolegowa z Po-

lem January Poniak, Mikoaj Roniecki, Tomasz Raj-

ski, Kasper Ciglewicz, Bazyli Lewicki, Henryk Janko,

Stanisaw Piat i wieiu innych. Do liczby swych zna-

jomych zalicza poeta Augusta Bielowskiego, Wacawa
z Oleska Zaleskiego i Ludwika Nabielaka. Wszyscy

byli gorcymi patryotami i gbokimi mionikami po-

ezyi i literatury ojczystej; zapa te swój po wikszej

czci stwierdzili udziaem w kampanii r. 1830 i 183L

Chcc dokadnie wymieni wraenia i wpywy,
jakim poeta ulega w swym modocianym wieku, mu-

simy wspomnie o znajomociach jego, poza obrbem
kolegów szkolnych i i poza kókiem literackiem zawi-
zanych. Wchodz tu w gr najpierw ludzie starzy,

zapalajcy fantazy poety wspomnieniami ostatnich

zdarze wolnej rzeczypospolitej polskiej, w których

sami nieraz brali udzia, — nastpnie postacie typowe

ludu ruskiego, budzce w poecie zamiowanie przy-

rody, wsi i jej mieszkaców, — wreszcie osoby, któ-

re wznieciy w sercu poety uczucia mioci. Musimy
o tych osobistociach pomówi tem bardziej, e poeta,

uprawiajcy od bardzo wczesnej modoci poezy, nie-

jednokrotnie pod wraeniem ich opowiada i czstego

z niemi przestawania, swój talent formuje i rozwija;
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niejedne te postacie jego utworów maj w tych oso-

bistociach swe ywe pierwowzory.

Z grupy pierwszej zasuguje na wzmiank najpierw

Benedykt Winnicki. By to stary szlachcic, a przeby-

wa w domu Foliowej w Dobrzanach, jako jej po mier-

ci ma jedyny doradca w gospodarstwie. Kiedy wdo-

wa na dzierawie stracia, Winnicki zabra ze sob
Wincentego do Tarnopola, gdzie trzyma studentów na

stancyi. On to, jako bywalec na dworze Cetnera, wo-

jewody bezkiego w Krakowcu, odbywa nieraz posel-

stwa do Radziwia w Niewieu, móg wic i umia
opowiedzie modemu chopcu o dawnych ludziach,

czasach, zwyczajach i waniejszych zdarzeniach; to te
nada si wybornie do postaci, któr pod tem samem
nazwiskiem poeta w swych gawdach uwiecznia.

Kiedy Pol bywa w Mostkach, skupiaa si koo
dworu ubosza szlachta, doznajc wsparcia od wspa-

niaomylnego i serdecznego waciciela. Midzy inny-

mi otrzyma tutaj przytuek Stanisaw Wróblewski, stu-

letni starzec, pamitajcy burzliwe szlacheckie sejmiki,

na które z ca rzesz zagonowej szlachty rusza.

Ilekro Pol bawi w Mostkach, przesiadywa u starca

który mu opowiada, jak si to te sejmiki odbyway,

jakto szlachta, upojona przez magnatów, gosowaa
wedug ich woli, jak wreszcie wyprawiaa burdy i haasy.

Do tego grona naley take wachmistrz Biakow-
ski, który by leniczym w Mostkach. e za przedtem

by onierr.em kociuszkowskim i odby ca kampa-

ni pod Ncpoleonem, gawdzi wic z modym poet
o Naczelniku, o starych bojach i przygodach, których

wiele pamita; uczy modzieca jedzi konno i wa-
da lanc i piewa stare pieni wojskowe. Pol te,

tworzc postacie konfederata Karskiego i wachmistrza

Dorosza, mia Biakowskiego na myli.
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Jednem z miejsc, gdzie Pol poznawa przeszo
narodu z ustnej tradycyi, by dwór Antoniego Kopy-

styskiego w Horbaczach, niedaleko Mostek. By to

magnat zachowujcy i przestrzegajcy cile wszelkie-

go staropolskiego zwyczaju i obyczaju, poczwszy od

ubioru i sposobu codziennego ycia a do modlitw

aciskich, które codziennie odmawia. Dzieje ojczyste

zna dobrze, pokrewiestwa rodzin umia wyprowadza
znakomicie. Wocianami, którzy odrabiali robocizn

do dworu, opiekowa si jak ojciec, w czasie przed-

nówku dawa zboe na zasiew i na wyywienie. Przeci-

wiestwem do niego bya jego ona, która nadewszystko

lubia francuszczyzn i stosowanie si do mody fran-

cuskiej. Pol bywa u Kopystyskich bardzo czsto, bo

nietylko sam chtnie gawdzi ze starym szlachcicem

o minionych czasach, ale take i pani Kopystyska ra-

da widziaa w swym domu modego poet szczególnie

dla piknej deklamacyi i znajomoci francuskiej lite-

ratury.

Wypada jeszcze wspomnie o wacicielu Zo-
czowa Komornickim. Przyjeda tam najpierw stary

Poll z rodzin gdy by wolny od zaj biurowych,

a potem i sam poeta, który tu znajdowa wiele

wspaniaych wrae i wspomnie. Przedewszyst-

kiem sam zamek, zamieszkay przez waciciela Zo-
czowa, by pamitk po Janie III. To te Komornicki,

zachowujc tradycy dawniejszej sawy, zamek wa-
snym nakadem odrestaurowa. Wincenty, patrzc na

potne mury, obronne baszty, smuke wieyce, za-

ludnia je wytworami swej fantazyi, w czem szczegól-

nie pomaga mu swemi opowiadaniami pewien ko-

zak, starzec, pamitajcy dobrze czasy przed rozbio-

rem kraju. Spdza te z nim poeta dugie chwile,

wsuchujc si w dawne dzieje, boje i przygody, o
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jakich mu starzec prawi; musia te wiele wspomnie
zuytkowanych potem w gawdach, zawdzicza wa-
nie owemu kozakowi, skoro jego mi posta w pi-
knym wierszu p. t. Przebolae, uwieczni.

Do drugiej grupy osób dostarczajcych poecie

wtku i typów oraz podniecajcych jego wyobrani
nalea przedewszystkiem pasiecznik Zachara w Most-

kach. Naley o nim dlatego wspomnie, e swemi

pieniami, baniami czerpanemi z zakresu wiary ludu,

wreszcie zadziwiajcem znawstwem zió, majcych
wedug Zachary cudown si, skierowa myl poety

na pierwiastek ludowy, którego w utworach Pola bardzo

wiele znajdujemy. Znajomoci z Zachar przypisa

naley take i to, e Pol zacz zbiera ludowe pie-

ni ruskie, które póniej z Poniakiem uzupenia.

Przechodzimy do trzeciego punktu, do mioci
poety. Gdy matka Pola po mierci ojca obja dzie-

raw w Podliskach, w drugiej czci wioski miesz-

ka waciciel Lisowski, który mia córk liugeni.

Mody Pol, powróciwszy na wakacye do domu, zako-

cha si na zabój w dziewczciu. Panna jednak bya
starsza i miaa znaczny posag, a e poeta by dopiero

modziecem a przedewszystkiem nie mia stanowiska,

nie przyszo wic do adnego wyznania a tem mniej

do zwizku. Ale znajomo miaa ten skutek, e poeta

ulegszy urokowi mioci poczu w sobie iskr poezyi,

której pierwszym podem, nie dojrzaym wprawdzie,

ale oddajcym dobrze wraenia modego serca, jest

powiastka proz p. t. Samotniki. Podaje j K. Estrei-

cher na stronicy 83. Siedemnastoletniemu modzieco-
wi wystarczyo wynurzenie skrytej mioci w utworze,

wicej nie pragn; nie zapomnia jednak o niej w pó-
niejszym wieku, jak wida z pieni, utworzonej w ro-

ku 1851 p. t. Przebolao.
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Lecz matka na dzierawie w Podliskach stracia

i przeniosa si do Szczerca, a wreszcie gdy i tutaj

nie byo na czem gospodarzy, do Lwowa, bo tego

wychowanie dzieci wymagao. Zamieszkawszy na

przedmieciu Zielonem, wynaja sobie mieszkanie u

wdowy po majorze wojsk polskich, Antoniny Olszew-

skiej, która miaa córk Korneli. Panienka obok

urody i wyksztacenia posiadaa nadzwyczajn szla-

chetno serca i skromno, nic wic dziwnego, e
wnet zwrócia na siebie uwag poety. Ale jej matka,

widzc wzajemno córki dla Wincentego, nie bya
z tego zadowolona, modzieniec bowiem nie mia swe-

go kawaka chleba ani te nie myla o niego si sta-

ra. Byo to tem przykrzejsze, e w roku 1829 umara

Olszewska, a biedna Kornelia bez losu zabezpieczenia,

z sercem, skrpowanem uczuciem dla czowieka, który

nie móg przyszoci na razie zapewni, musiaa si

tua, szukajc schronienia to u Bogdanowiczów, dal-

szych znajomych matki, to u Lewickich, a j wresz-

cie przygarnli Zitkiewiczowie, u których przebywaa

lat dziesi, dochowujc przyrzeczonej wiary Wincen-

temu. Lecz troskliwi o los poety, jakote o przyszo
Kornelii, Zitkiewiczowie starali si w moliwy spo-

sób nakoni modzieca do objcia jakiego urzdu,

któryby mu móg da jakie utrzymanie. Za namow
wic krewnych, a szczególnie przyjaciela starego Folia,

Esenki, który by sekretarzem sdu, da S' poeta na-

mówi do wniesienia proby o posad praktykanta

sdowo-manipulacyjnego, która prowadzia do rangi

kancelisty. Poeta otrzyma posad, któr jednak, nie

mogc si pogodzi z tem zajciem, po trzech tygo-

dniach opuci. Bawi znowu dwa lata to w Mostkach,

to u przyjació bez zajcia, oddajc si poezyi i stu-

dyum literatury polskiej. Z tego czasu pochodzi spora
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liczba wierszy, rozmaitej wartoci, zebranych i ogo-
szonych drukiem przez K. Estreichera w przytoczonem

dziele. Ale to widoków adnych nie rokowao. Wda
si w ca spraw przyjaciel Wincentego Bazyli Le-

wicki, opiekun Kornelii, któremu na utrwaleniu przy-

szoci sieroty zaleao. Ze swej strony zacza naciska

poet i rodzina, a e Królestwo Kongresowe dawao
nadziej dobicia si jakiego stanowiska, postanowi

poeta za porad swego szwagra Buharowskiego

przenie si na Litw i tam szuka kawaka chleba,

którego w Galicyi bez stopni uniwersyteckich znale
nie móg.

Przyszed mu w tem przedsiwziciu z pomoc
krewny i znajomy tak Zitkiewiczów, jak i Pollów,

Adam Jocher, profesor uniwersytetu wileskiego. Po-

niewa nauczyciel jzyka niemieckiego przy uniwersy-

tecie wileskim Haustein by starszym czowiekiem

i niewiele mia lat do emerytury, przedstawi Jocher

rodzinie mono objcia owej posady przez Wincen-

tego, zapewniajc moliwie najwiksze poparcie ze

swej strony w Wilnie. Myli tej chwycili si te Zit-

kiewiczowie i przyjaciele poety, a e do tego potrze-

ba byo pracy literackiej w jzyku niemieckim, znosili

wic Wincentemu dziea i rozprawy i udzielali mu ra-

dy tak co do wyboru przedmiotu jakote wykonania

planu. Pol napisa rozpraw, która na 72 stronach

obejmuje streszczenie literatury niemieckiej. Skoro ju
wszystko byo gotowe, wyprawi Zitkiewicz poet do

Wilna w r. 1830 dajc mu list do Jochera, z prob
o zajcie si losem modzieca, który jecha prawdzi-

wie na los szczcia. Jak si ciko byo wybra po-

ecie z Mostek, gdzie porzuca serca kochane i prze-

jte dla siebie najwiksz yczliwoci, moemy sobie

wyobrazi.
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Ruszy tedy Wincenty na Warszaw do Wilna,

gdzie go Jocher przyj serdecznie i wszystkim profe-

sorom przedstawi. Czy Pol zdawa jakie rygoroza

uniwersyteckie, czy bez nich otrzyma stanowisko na-

uczyciela, nie wiadomo. Pisa wprawdzie z Wilna list

przy kocu stycznia 1831 roku, w którym donosi

Zitkiewiczom i Kornelii o swojej nadziei rychego

otrzymania posady, ale czy do tego przyszo, trudno

dociec, zwaszcza e Klimaszewski i Kraszewski, któ-

rzy wówczas przebywali na uniwersytecie wileskim

mówili, i nikt nic o profesurze Pola na uniwersytecie

nie wiedzia. Pochodzi to zapewne std, e Pol, cho-
by nawet posad ow bez konkursu dosta, nie móg
wykadów rozpocz, bo modzie zajta powstaniem

które wówczas zaczo Litw ogarnia, na lekcye szkol-

ne przestaa uczszcza. Wkrótce te i sam poeta, da
si unie zapaowi wojennemu.

Ruch powstaczy na Litwie, gdzie od samego

pocztku wojny zamylano zbrojno wystpi przeciw

Moskwie, mia wielkie widoki powodzenia i zapowia-

da wielk korzy. W razie bowiem troskliwego pod-

sycania posikami i ludmi, do czego centralne kie-

rownictwo wojny byo obowizane, mogli byli po-

wstacy litewscy, urósszy w si, wstrzyma na so-

bie armi moskiewsk cignc na Warszaw, tak

dugo, aby si byy gówne siy polskie, pod Warsza-

w stojce, zorganizoway i w dwójnasób powikszyy.
Naley nad tem bardzo ubolewa, e si tak nie sta-

o. Przyczyny wyuszcza nam prof. Tarnowski w dziele

p. t. „Dzieje nasze w ostatnich stu latach" dokd Czy-

telników odsyamy.

Wincenty Pol, chcc si dosta do wojska, sto-

jcego pod wodz Gieguda najbliej granicy litewskiej,

wymkn si z Wilna noc na czele korpusu modziey
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i po strasznej tuaczce, wród której cz oddziau

lega od kul moskiewskich pod Pakemonem, cz
zgina z godu i rozpaczy, dotar z garstk tylko do

oddziau Chapowskiego, który poczy si z Giegudem.

Ruch narodowy jednak nie trwa ju dugo
;
prze-

grana pod Ostrok rozstrzygna o losach wszystkich

oddziaów, wskutek czego Giegud a z nim i Pol, który

za mstwo w licznych utarczkach okazane, dosta

krzy wojskowy, przeszed granic prusk. Tam ich

zmuszono do zoenia broni.

Nie mia wic poeta wiele sposobnoci do po-

pisu, ale moda jego dusza wzbogacia si niezmiern

liczb wstrzsajcych wrae, odbieranych w najroz-

maitszych chwilach i sytuacyach, z których potem

wysuny si piosnki, znane pod nazw „Pieni Janusza"-

Poeta przyby do Królewca, gdzie pozna si
z profesorem Bohlenem, a nastpnie uda si do

Drezna, dokd po nieszczliwej kampanii cigali si

emigranci. Tu te zobaczy si z Mickiewiczem i Ody-
cem, którym czyta swe pieni.

Przy kocu roku 1832 wraca Pol do kraju, przez

Lwów do Mostek. We Lwowie zoy dokadne infor-

macye komitetowi, zajmujcemu si emigrantami, o

stanie i rozmiarach emigracyi, a znalazszy w hr. Xawe-

rym Krasickim serdecznego protektora, bawi w jego

dobrach przez cay prawie rok 1833. W tym roku

ukazay si w Paryu u Jeowickiego pierwsze druko-

wane utwory poety i zjednay mu zaraz wielk saw
w kraju i za granic. S to owe liczne ,,Pieni

Janusza", zatytuowane tak na cze Czetwertyskiego,

z którym poeta w jednym suy oddziale pod Cha-
powskim. W tym samym roku wyszed w Lipsku

tekst tych pieni w jzyku niemieckim p. t. Yolkslieder

der Polen, gesammelt u. iibersetzt v. W. P. Na wstpie
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umieci poeta dedykacy do profesora Bohlena i roz-

praw o pieniach ludowycli w Polsce. W roku 1834

by w Krakowie. Z Kremerem, który mu wiele kwestyi

filozoficznych wyjani, widzia si Pol w roku 1835

w Zagórzanach, skd uda si w Tatry. W nastpnym

roku osadzi poet hr. Krasicki w Kalenicy w Sanoc-

kiem, na dzierawie, tu te poj poeta w maestwo
Korneli.

ycie poety uoyo si dosy szczliwie. Mimo
e mieszka zdaa od ruchu towarzyskiego, w „dalekim

od wiata ustroniu", nie zapomniano o nim, lecz

zapraszano do Liska i Bachórca, gdzie hr. Krasicki

staropolskim zwyczajem przyjmowa wielu goci i przy-

jació. Do szczególniejszych zabaw towarzyskich na-

leay owy, którym Krasicki namitnie si oddawa.

Pol bra te czsto w takich wycieczkach udzia, a

uganianie po nieprzebytych kniejach za wilkami, dzi-

kami i niedwiedziami dostarczyo materyau do wra-

e, z których powsta „Rok myliwca", a przede-

wszystkiem „Starosta Kilacki". Strudzeni myliwi

zasiadali nieraz przy ognisku w lesie. Wtedy zabiera

gos Krasicki • i z zadziwiajc dokadnoci, dowo-
dzc niezwykej pamici, opowiada o dawnych cza-

sach, znakomitych ludziach, a najwicej o wietnych

czynach Puawskiego i innych rycerzy polskich, jacy

w ostatniej dobie Rzeczypospolitej zasynli. Nic wic
dziwnego, e Pol, pojony od modoci tradycyjnemi

wspomnieniami, ca dusz uton w tym zamierz-

chym wiecie, który z jednej strony opowiadania

Krasickiego a z drugiej wyobrania poety przywoy-
way do ycia. To te Pol pen z tego róda
czerpa doni przy tworzeniu niejednego utworu, a

szczególnie przy pisaniu Mohorta.
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R. 1840 opuci poeta Kalenic i osiad pod
Gorlicami we folwarku, który mu Tadeusz Skrzyski

i Teofil towski podarowali, nazwanym Maryipolem.

Tutaj Pol zaczyna wie ycie ziemianina. Przymio-

tami swego serca zyska sobie popularno midzy
szlacht, która czsto zagldaa do dworku w Ma-
ryipolu i to nieraz nie dla samych odwiedzin sympa-

tycznego waciciela; zdarzao si czasem, e wzywano
poet na sdziego polubownego w rozmaitych spra-

wach honorowych lub te proszono o rad w rónych
zawiych kwestyach ekonomicznych. Osobliwie jednak

miowa poeta lud, w którego przyszo wierzy;

pragn jego owiaty, a przedewszystkiem uwolnienia

z poddastwa. Ile walk musia Pol stacza, ze starymi

przesdami, ile krzywych sdów prostowa, atwo
pojmiemy. Lecz poeta nie by w tym punkcie teore-

tykiem; y z ludem, zblia si do niego, zajmowa
jego wiar, jzykiem, obyczajami i pieniami, które

zbiera na rozlicznych wycieczkach w Tatry i Beskidy

przedsibrane.

W parze z tem szo zamiowanie do przyrody,

wiodce nastpnie do jej badania. Obok wrae,
odbieranych na szczytach naszych cudnych gór,

uwiecznionych póniej w klejnocie naszej poezyi

w „Obrazach z ycia i podróy", widzimy u niego

zajcie si geografi i przyrodoznawstwem kraju,

czego owocem jest rozprawa ogoszona ju r. 1842

w dodatku „Gazety lwowskiej" p. t.: Rzut oka na

pónocne stoki Karpat.

W zwizku z tem stoi korespondencya zawi-

zana z uczonym niemieckim Alexandrem Humboldtem,

któremu donosi o swoich spostrzeeniach krajo-

znawczych i przyrodniczych w Galicyi.
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Z poezyi wydaje Pol po osiedleniu si w Ma-
ryipolu najpierw „Przygody JP. Benedykta Winnickiego

w podróy jego z Krakowca do Niewiea r. 1766

i powrót w dom rodzicielski". Lwów 1840.

O tego roku pisze poeta nazwisko swoje stale

przez jedno 1: Pol, co w prywatnej korespondencyi

jego dawno ju widzimy.

Rok 1843 przyniós „Pie o ziemi naszej", która

wysza w Poznaniu bezimiennie. Wspóczenie uka-

zaa si w kalendarzu Gobskiego: „Historya szewca

Jana Kiliskiego".

Nie przestaje jednak poeta i na innem polu pra-

cowa. W odludnem swem ustroniu obezna si pra-

ktycznie z gospodarstwem wiejskiem. Na ten te czas

przypada jego ekonomiczno rolnicza dziaalno, która

stwierdza nie tyle sabo, jak twierdz jedni, ile, co

lepiej zamiowanie i ch podniesienia przyrodzonych

bogactw ziemi galicyjskiej. Pomieszcza tedy poeta roz-

prawy treci gospodarskiej w rocznikach Galicyjskiego

Towarzystwa Gospodarczego, które wskutek tego wy-

sya go r. 1845 za granic w celu zawizania stosun-

ków z podobnemi towarzystwami w Austryi i Prusach.

By wic Pol we Wrocawiu, Berlinie, Bernie, Wiedniu

i Gracu, v/szdzie zwiedza towarzystwa lub wzorowe
zakady gospodarskie i czyni gorliwie i dokadnie

spostrzeenia, których wyniki zoy w licznych roz-

prawach z dziedziny rolnictwa, umieszczonych pó-
niej w rocznikach Biblioteki Ossoliskich lub w Ty-

godniku rolniczo przemysowym. Ostatni by organem

c. k. Towarzystwa gospodarczo-rolniczego krakowskie-

go i ogasza artykuy Pola najpierw bezimiennie, a

potem z podpisem Jasielskiego.

Gdy poeta wróci z podróy do Maryipola, za-

sta zmian wielk w usposobieniu kraju, a przede-



34

wszystkiem w umysach ludu wiejskiego. Po Galicyi

bowiem chodzili ludzie, wysani z Parya i namawiali

ludno do powstania. Szlachta odpowiadaa emisa-

ryuszom, e kraj wycieczony obecnie klskami i uci-

skiem zaborczych rzdów nie moe zrywa si do

adnej akcyi, bo inaczej popadby w jeszcze gorsze

pooenie. Nadto lud wiejski, który równie usiowano

za pomoc obietnic usunicia paszczyzny wcign
do ruchu narodowego, sucha wszystkiego obojtnie,

bo mu przewrotni ludzie od dawna krcy po wsiach,

co innego prawili. Oto przedstawiali, e szlachta ni-

gdy paszczyzny nie zniesie i e osignwszy wol-

no polityczn, bdzie po staremu gnbia chopa,

chociaby jej pomóg do oswobodzenia kraju z nie-

woli, co wic lud we wasnym interesie powinien za-

pobiedz wszelkim deniom szlachty i ruch powsta-
czy za wszelk cen udaremni przez spalenie dwo-

rów i wyrnicie „ciarachów".

I rzeczywicie, lud wiejski, który wskutek wie-

kowej ciemnoty umysowej i politycznego upoledzenia

nie tylko nie rozumia piekielnej roboty spoecznych

burzycieli, ale nawet nie poczuwa si do adnej na-

rodowoci i ojczyzny, osadzi w trzech powiatach tar-

nowskim, bocheskim i jasielskim kosy i przysposo-

bi siekiery, których ostrze mia niebawem zatopi

w bratniej piersi dziedzica.

Pol, zrozumiawszy, do czego prowadzi agitacya

jedna i druga, najpierw poucza emisaryuszy, e lekko-

mylnie licz na pomoc ludu, którego szlachta nie na-

uczya mioci ojczyzny i nie wcigaa do pracy spo-

ecznej, nadto nie zaniedba rodków ostronoci i przed

drugiem nastpstwem w pocztkach lutego 1846, ucie-

kajc przed rzezi, opuci Maryipol z rodzin i zabiera-

jc, co byo mona, na wozy, uda si do Polanki, gdzie
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mieszka jego przyjaciel Trzecieski. Ale tu dosigy go

kosy i paki rozszalaego chopstwa, które opojone wódk
napado dnia 23 lutego na dwór w Polance. Poeta, znajc

lud dokadnie, chcia dzikie umysy przemoc uspokoi,

ale tum rzuci si na dwór Trzecieskiego i Pola zbi

przywizawszy powrozami do pnia drzewa, chcia ju
z nimi postpi sobie wedug swego zwyczaju, gdy

nadjecha nagle oddzia huzarów i rozpdziwszy zbój-

ców, uwolni poet od tego okruciestwa. Odstawiono

nastpnie obydwóch dziedziców, skrwawionych i zbi-

tych, do Starostwa w Jale, skd przewieziono ich,

jak przestpców, do wizienia lwowskiego. Tu poeta

z wilgoci i zaduchu, oraz z braku odpowiedniego po-

ywienia, czujc nadto niewypowiedziane przygnbie-

nie duszy po tak gwatownych przejciach, zacz cho-

rowa. Listy i wiersze, pisane w tym czasie, nacecho-

wane s bezbrzenym smutkiem, który skrystalizowa

si w „Siedmiu psalmach pokutnych", wydanych w trzy

lata póniej, i w wierszach „Z wizienia".

Za staraniem kilku wpywowych osób, po odsie-

dzeniu czterech miesicy bez najmniejszej winy, otrzy-

ma Pol uwolnienie z rozkazu Rudolfa hr. Stadiona,

którego cesarz Ferdynand wysa do Lwowa celem

uregulowania stosunków krajowych.

Zdarzenia pamitne tego roku s i dlatego bardzo

wane, e wywoay w twórczoci naszego poety

wielk zmian. Odtd wraca si od smutnej teraniej-

szoci w przeszo i sawi w gawdach i pamitni-

kach dziejowych czyny, obyczaje owej warstwy naszego

spoeczestwa, która bya dotd jedyn jego de
i myli przedstawicielk tj. szlachty.

Po wyjciu z wizienia pozosta Pol na razie

we Lwowie, gdzie dyrektor Zakadu narodowego im.

Ossoliskich, Kodziski odda mu kierownictwo lite-

3*
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rackiego wydawnictwa peryodycznego p. t. Biblioteka

Imienia Ossoliskich. Tam umieszcza poeta swe

rozprawy treci przewanie etnograficznej i przyrodni-

czej. Nadto wydaje r. 1847 we Wrocawiu: „Obrazy

z ycia i podróy", rzecz pen natchnienia i artyzmu.

Rok 1848, znów oderwa Pola od pracy nauko-

wej. Wybuchy wtedy wszdzie w Europie zaburzenia

polityczne. W Wiedniu pod naciskiem rewolucyi

przyrzek cesarz Ferdynand swobody obywatelskie

wszystkim swoim poddanym, a prawa narodowe

wszystkim ludom, nalecym do jego pastwa. Uwol-

niono wszystkich winiów politycznych, a z Galicyi

udaa si do Wiednia deputacya, która przedoya
cesarzowi potrzeby kraju. Po wikszych miastach Galicyi

potworzyy si Rady narodowe i gwardye obywatelskie,

które skaday si z obywateli, wybierajcych sobie

dowolnie wodza i oficerów.

Gwardya taka powstaa i we Lwowie, a Pol,

którego nie brako, gdzie wieci bodaj saby promyk

wolnoci narodowej, peni najpierw przy boku gene-

raa Józefa hr. Zauskiego, a nastpnie Romana Wybra-

nowskiego obowizki adjutanta sztabu. Rzd jednak,

któremu wskutek nowych knowa emisaryuszów

gwardye byy nie na rk, czyha tylko na sposobno,
by te zwizki obywatelskie rozwiza, a kraj trzyma,

jak dawniej, w ucisku. To te kiedy pewnego dnia

z bahych powodów powstao na ulicach Lwowa
zbiegowisko, rzd upatrujc w niem pocztek ruchu

powstaczego, kaza miasto bombardowa i gwardye

zniós.

Rok ten take w inn stron zwróci myl Pola.

W maju r. 1848 zwoali Czesi zjazd sowiaski do

Pragi. Nasz poeta powita go gorco bardzo piknym
wLrszem p. t. Sowo a sawa, w którym przestrzega
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Sowian przed „cudzymi rozumami" a nawouje do

zachowania dawnego zwyczaju, wiary i swobody. e
jednak po owym zjedzie nastpia gwatowna reakcya

polityczna, stojca w wielkiej sprzecznoci z treci

wiersza i wyraonemi w nim yczeniami poety, utwór

pozosta w tece i znany by za ycia Pola w urywkach,

dopiero po mierci wysza cao.
W r. 1849 Pol wiele podróuje. W Wiedniu

spotyka si z hr. Leonem Ihunem, piastujcym wówczas

tek ministra owiaty. Ten znajc Pola oddawna,

nada mu posad profesora geografii powszechnej

fizycznej i porównawczej w Uniwersytecie Jagielloskim

w Krakowie.

Poeta z zapaem wzi si do pracy. Chocia

by na tem polu wicej samoukiem ni systematycznie

przygotowanym uczonym, to jednak z wielk swad
wygaszane wykady, naukowe wycieczki, odbywane

z uczniami po kraju, przekonyway suchaczy i zyski-

way ich serca. Jakim by Pol profesorem, opowiada

nam Agaton Giller, jego ucze, a póniej czonek

rzdu narodowego w powstaniu styczniowem w r. 1863.

Pol stara si najpierw, by uczniowie posiedli praw-

dziw wiedz, której nabycie wszelkimi sposobami

uatwia; obok tego nie pomija adnej sposobnoci

by wzbudzi w suchaczach rzeteln i ofiarn mio
dla ziemi ojczystej, o której si uczyli z jego wyka-
dów; wreszcie, gdzie móg tylko, kad nacisk na

zachowanie wiary przodków i wzbudzenie bojani

Boej, co wskazuje chociaby owo postawienie krzya
w dolinie Kocieliskiej z wiele mówicym napisem:

„I nic nad Boga".

Nie zaniedba przy tem i wasnej naukowej prac}'',

w tym bowiem roku wyda dzieo geograficzne p. t.

„Rzut oka na umiejtno geografii ze stanowiska
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uniwersyteckiego wykadu", a w nastpnym roku

dziea: „Pónocny wschód Europy pod wzgldem na-

tury" i „Rzut oka na pónocne stoki Karpat".

Wspóczenie pracuje nad Mohortem i koczy
go ju roku 1852, drukiem jednak ogasza dopiero

w r. 1855.

Nie dugo wszake pozostawa Pol na stano-

wisku profesora. Wskutek intryg oraz poktnych za-

biegów, w których podoono bra najczynniejszy udzia

profesor historyi Antoni Walewski, usunito 1. stycznia

1853 roku razem z Helclem, Zielonackim i Maeckim
take i Pola z katedry uniwersyteckiej. Wypadek ten

bolenie dotkn poet, który mia liczn rodzin.

Wspierany jednak przez przyjació, klórzy go nigdy

nie opuszczali, mieszka i nadal w Krakowie, skd
przedsibra w róne strony liczne podróe i wyciecz-

ki. Bawi jaki czas w Polance u Trzecieskiego, za-

glda do Maryipola, przebywa kilka tygodni w Dukli

i Iwoniczu; wspomnienia z pobytu w tych wszystkich

miejscach upamitni w wierszach drukowanych w
„Drobnych poezyach".

Odtd obok wyda pojedynczych utworów poja-

wiaj si zbiorowe publikacye poematów. I tak w Pe-

tersburgu w r. 1853 wydaje Pol swoje poezye w trzech

tomach, w Wiedniu 1857 w czterech tomach, docza-
jc do dawnych nowe utwory: „Senatorsk zgod",

„Sejmik w Sdowej Wiszni" i „Drobne poezye".

W roku 1855 wyszed w Krakowie Wit Stwosz.

W nastpnym roku zwiedzi Warszaw, skd
pospieszy do Lublina; w roku 1859 osiad we Lwowie.

Mimo, e wszdzie witano go i przyjmowano

nadzwyczaj owacyjnie, by to czas w yciu poety naj-

smutniejszy. Niedawno straci on, w kilka lat póniej

matk; do domu zagldaa bieda, zwaszcza, e dosy
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liczna rodzina wymagaa wieli<iej troski. Dlatego we
Lwowie j si Pol pracy, jaka mu si nadarzaa.

Powana cz pisarzy ówczesnych, jak Zacharjasie-

wicz, Bielowski, Maecki, oziski, Godebski, Piat,

Kaczkowski i Estreicher, zaoya pismo p. t. „Kóko
rodzinne"; do wydawców przyczy si i Pol. Prze-

ciwny obóz literatów, grupujcy si koo Dziennika

literackieg©, zarzuca pismu brak patryotyzmu i wy-
szych celów, oraz wstccznictwo. Byoby to dla naszego

poety mniej przykre, gdyby wanie w tym czasie nie

pojawiy si w Dzienniku literackim gone w kraju

artykuy zwrócone przeciw- samemu Polowi, p. t. Listy

z pode Lwowa. Autor ich, poeta Kornel Ujejski, oskara
poet o „zarysowanie si jego ducha", o „zwtpienie

w przyszo", o „próno, pochodzc z chci prze-

wodniczenia drugim" i t. p. zbrodnie. Ogó, da si
uwie gorczkowym a bezzasadnym sowom, mimo,

e patrzy na poprzednie ycie poety, jego czyny

i mczarnie, mimo e obrocy poety Maurycy Dzie-

duszycki i August Bielowski stawiali je w swych bro-

szurach przed oczy ogóowi. Potpiono take obro-
ców, a Kóko rodzinne przestao wychodzi.

Mio jednak w tem miejscu wspomnie, e mem,
który jeden z pierwszych zacz w krytyce literackiej

inaczej, jak dotd, ocenia dziaalno Pola, by wa-
nie sam Ujejski. W póniejszych bowiem latach

serdecznie aowa swego kroku i krzywdy, jak Polowi

wyrzdzi. To te kiedy otrzyma wezwanie od Wa-
dysawa Bezy dnia 5. kwietnia 1888 roku, by wzi
w obron autora Mohorta, który nawet po mierci

dozna przykroci od wielu krytyków, szczególnie od

Spasowicza, w odpowiedzi na to napisa Ujejski na-

stpujce sowa: „Ubiego ju nie mao drogi od

czasu, kiedy samozwaczo ogosiem si prokuratorem
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narodu i w jego imieniu uderzaem na pojedynczych

grzeszników przeciw jego duchowi. Staem si pokor-

niejszym i rozumniejszym — wyrosem".

Lato roku 1860 przepdzi poeta w Lubieniu na

kuracyi, a we wrzeniu widzimy go ju u siostry

w Przemylu.

Dwa lata póniej wydaje we Lwowie „Jeografi

ziemi witej", a w Warszawie „Pachol hetmaskie".

Powstanie styczniowe i wypadki, jakie po niem nast-

piy, wywoay wiersz „Kilka kart z krwawego rocz-

nika" (Lipsk 1864), a równoczenie ukazay si „Pieni

Janusza" w trzech tomach, z których pierwszy obej-

mowa utwory, ogoszone w Paryu w r. 1833, drugi

„Pie o Krakusowym grodzie", „Szc\[ le-Katarynk"

i „History szewca Jana Kiliskiego", trzeci: „Z po-

dróy, z ycia", „Rok 1846" i „Z wizienia".

Od roku 1863 zajmuje si Pol literatur polsk
wieku XIX, o której wygasza odczyty, najpierw w Za-

kadzie narodowym im. Ossohskich, a nastpnie w sali

ratuszowej we Lwowie, zebrane razem i ogoszone

w dzieku p. t. Pamitnik o hteraturze polskiej wieku

XIX. Równoczenie wydaje we Lv/owie „Z wyprawy
wiedeskiej rapsod rycerski". W roku 1866 ukazuje

si oddawna pisana, a w kocu ju dyktowana „Pie
o domu naszym".

Poeta bowiem zacz coraz bardziej zapada na

oczy, w rok póniej przyjecha do Krakowa, gdzie

mia si podda operacyi katarakty. To jednak si

nie udao. Mimo tego strasznego ciosu ogasza drukiem

„Legendy o w. Janie Kantym", który opowiedzia

wierszem w saH radnej miasta Krakowa. W r. 1870

wydaje w Poznaniu utwór „Rok myliwca", a równo-

czenie dyktuje ostatni swój poemat „Starosta Kilacki",

drukowany r. 1873.
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Atoli osabienie i wyczerpanie si postpowao
7 nadzwyczajn szybkoci, chocia poeta zaywa
niejednokrotnie kuracyi to w Jaworzu na lsku, to

w Krzeszowicach pod Krakowem. Dnia 28. sierpnia

1872 roku popad w gorczk, zwiastujc chorob
puc, z której si ju nie podniós.

Umar 2. grudnia tego roku w Krakowie, gdzie

go pochowano zrazu na cmentarzu powszechnym, a

nastpnie przeniesiono na Skak, do Grobów Zasu-
onych.

*
* *

Ukad niniejszego wydania zabrania mi zaj si
ocen specyaln utworów poetycznych Pola. Znajdzie

j czytelnik we wstpie do kadego poematu. W tem

miejscu ogranicz si do przedstawienia bodaj w ogól-

nych zarysach obrazu twórczoci naszego poety.

Pol rozpocz zawód poetycki w r. 1833, a wic
mniej wicej w czasie, kiedy wielcy poeci nasi albo

zamilkli, jak Mickiewicz, albo pisali dziea dla szerszego

ogóu — jak naówczas — mao lub wcale niezrozu-

miae, jak Krasiski i Sowacki. Bya to wic chwila

pogody, owiecona wprawdzie socem naszego ro-

mantyzmu, zwiastujca jednak wskutek braku wybi-

tnych talentów modszych ju pewien zastój. Przedziau

jednak midzy spoeczestwem a duchem i treci

poezyi nie byo: mistyczny nastrój mesyanizmu odpo-

wiada zwikszonej w czasach upadku religijnoci,

mio tradycyi i starego obyczaju wywoywaa utwory

sawice przeszo narodu w najrozmaitszych jej

objawach. Ale wskutek niezbyt wysokiego stopnia

wyksztacenia znajdoway najwicej oddwiku w ser-

cach zbolaego spoeczestwa takie utwory, które byy
pod wzgldem ducha i treci dla ogóu przystpne
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a z powodu atwej niezawiej formy prdko day si
przyswoi. Takimi w tej chwili byy jedynie piosenki

patryotyczne, których najlepszym wyrazem, przycho-

dzcym w sam por a odpowiadajcym nastrojowi,

byy „Pieni Janusza" Wincentego Pola. Nic wic
dziwnego, e zrozumiae dla wszystkich, oddajce

wiernie usposobienie narodu po dniach Grochowa,

Wawru, Stoczka, Igani, ujy natychmiast ogó za serce

i powszechne zyskay uznanie.

Jak wic widzimy, zacz Pol od tego, e zerwa

tradycy literack poprzedników, e porzuci nala-

downictwo wielkich naszych mistrzów, a poszed za

ttnem ycia wspóczesnego. Drog wskaza mu ju
dawno prostot swej poezyi Brodziski, Pol j nie

tylko utrzyma, ale take wydoskonali i rozszerzy na

wszystkie tematy i przedmioty dla nas drogie.

Zacz tedy poeta od nuty bojowej, przeszed

do wioskowej, a skoczy na zaciankowej, szla-

checkiej. Dla Pola te trzy zakresy nie przedstawiaj

przeciwiestwa, bo pie sw bierze od „ludu"

i piewa „dla ludu", który jest u niego pojciem,

obejmujcem wszystkie warstwy spoeczestwa. Kto

kocha ziemi rodzinn i niós dla niej ycie i mienie,

kto zajmowa si upraw roli, dba o. zachowanie

starych zwyczajów i obyczajów, a unika cudzo-

ziemczyzny, by dla Pola kochanym bratem, godnym
ucisku i sowa najserdeczniejszego. Widzimy to prze-

dewszystkiem w „Pieni o ziemi naszej", napisanej

po „Przygodach Benedykta Winnickiego", o których

jako nalecych do innego zakresu póniej wspomn.
Pol, jak powiada Kraszewski, oceniajc powyszy
utwór tak kocha Polsk star, e j nawet najobo-

jtniejszym kocha kae. A có dla nas droszego

nad ziemi ojczyst, nad braci, którzy j uprawiaj
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i jej podami nas ywi? Mimo, e gdzieniegdzie

przebija w utworze sucha dydaktyka i wyliczanie

geograficznych nazw i poj, wskutek czego niejedni

nazywaj „Pie o ziemi naszej" rymowan geografi,

mimo to nad wszystkiem panuje serdeczne uczucie

i mio do tego, co nasze, i sprawia, e temat,

choby najpospoHtszy, a nieraz moe i najbahszy,

ubiera si w oczach czytelnika w szat jakiej nie-

zwykoci, która nas pociga i na duchu podnosi.

Nut wioskow najlepiej wyrazi w „Obrazach

z ycia i podróy". Pol y z ludem, kocha go, pra-

gn owieci i dwign z ndzy. Ludu jednak i je-

go charakterystyki nie odrywa od miejsca, gdzie lud

mieszka; mówic wic o góralach tatrzaskich i kar-

packich, przedstawia naszym oczom siny acuch Kar-

pat i niene szczyty Tatr i usiuje w nas wzbudzi
ich urok, w jaki sam popad.

Warto wszystkich utworów tej doby jest w ca-

em znaczeniu tego wyrazu wielka: wieje z nich szczere

uczucie, prawda i bezporednio wrae; dlatego wiele

z nich yje w ustach narodu, który je piewa i nuci.

Rok 1846 i jego smutne wypadki sprowadzaj
zmian w jego tvv^órczoci. Pol stanowczo nie zgadza

si na fakt uwaszczenia wocian, które nastpio nagle

z ramienia rzdu i dlatego rzucio ziarno niezgody,

rozdwajajc drog ustawy gromad, od wieków jedn
cao stanowic. Pol, widzc, do czego ten krok

prowadzi, zwaszcza e dozna na sobie okropnych

skutków rzezi chopskiej, skierowa ca dusz swe
uczucia do innej warstwy narodu t. j, do szlachty. Odyy
te teraz i przesuny si przez jego dusz te obrazy

i wspomnienia, jakiemi go ju od modoci karmiono,

a jakie w czasie dugich wieczorów zimowych w Ka-

lenicy, w Maryipolu i Polance przed nim' w wielkiej
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iloci roztaczano. Móg tedy poeta zbiera z atwoci
ywe typy ludzi starej daty, odtwarza ich pogldy
i zasady, móg wiernie przedstawi to, co byo wy-
znaniem wiary staroszlacheckiego wiata. Idealizuje

wic nie tylko pojedyncze postacie tego stanu, jak

w „Przygodach Winnickiego" i w „Mohorcie", ale ta-

ke jego ycie zbiorowe i spoeczne w przeszoci jak

w „Senatorskiej, zgodzie" i „Sejmiku w Sdowej Wi-

szni". Do tego za najlepiej nadawa si ten rodzaj

poetyczny, który zblia si do opowiadania potocz-

nego i zachowywa dokadnie jego cechy, a nie majc
wyszego nastroju, dozwala na pewn swobod i nie-

dbao tak w rozstawieniu szczegóów, jak w budo-

wie caoci. Jest to gawda, a Pol wanie pierwszym

by twórc i mistrzem w tym kierunku. Przedstawi

nam wic w gawdzie cae szeregi zdarze z dawne-

go ycia szlachty, które im bardziej si spoeczestwo
oddalao od niego, w tern pontniejszem i janiejszem

wietle mu si pokazywao. Pol uwielbia wszystko:

i siwego starca-subist na kresach wschodnich; i ojca

domagajcego si zapomoc kija szacunku od doro-

sego syna i czci tak dla przepisów religijnych jak

i dla siebie; i magnata polskiego, który dla kaprysu

kae na odpowied trzy lata czeka; i instytucy sej-

miku szlacheckiego, bdc podstaw i narzdziem

wolnoci uprzywilejowanej klasy, a dajc sposobno
do wzbogacenia si biednym i do wyprawiania burd

zuchwaym, wreszcie opisuje ycie we dworze, stepie,

borze, klasztorze; maluje obyczaje i zwyczaje dawne,

a czyni to tak po prostu a poetycznie, rodkami tak

naturalnymi a barwnymi, e czarowa wikszo wspó-
czesnych czytelników, porywa ich serca i wznieca

w nich al za minion przeszoci.
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Utwory te jednak co do swej wartoci mniej

maj obecnie zwolenników ni „Pieni" z doby po-

przedniej. Najpierw tre — nierzadko moralizujca —
razia postpowych czytelników i cigaa na Pola za-

rzut, e z pewnem zalepieniem uwielbia wstecznictwo,

naogi wiekowe, prywat i bezprawia, które wanie,

jako przyczyn zguby Ojczyzny, naleao surowo

i bezwzgldnie potpia.

Forma nastpnie — aczkolwiek oryginalna —
take pozostawiaa nieco do yczenia: przedstawienie,

czasami za rozwleke, cierpi na brak spójni midzy
pojedyczemi czciami i robi z utworów szeregi

obrazków bez oywionej akcyi. Jeden i drugi zarzut

maleje jednak, jeeli zwaymy okolicznoci, w jakich

owe poematy powstay i uwzgldnimy natur talentu

poety, który by jedynie znakomitym obserwatorem,

a nie majc wiele wasnej fantazyi, najlepiej odczuwa
i odtwarza rzeczy widziane i syszane.

Przy kocu ycia przeszed Pol do tematów hi-

storycznych. Byo to rzecz z porzdku treci wyni-

kajc, by po wspomnieniu wspóczesnych czynów

bohaterskich, po opisaniu ziemi ojczystej i jej mie-

szkaców, po przedstawieniu ycia ludu i szlachty oraz

tradycyjnych obyczajów i zwyczajów obojga, cofn
si w przeszo. Pisze wic Pol „Wita Stwosza",

„Hetmaskie pachol", „Z wyprawy wiedeskiej rapsod

rycerski", przechodzc od wieków rednich do wieku

XVI a koczc na w. XVII.

Te poematy maj o wiele mniejsz warto od

poprzednich. Duch i ciao poety saby, wyczerpyway
si, talent uleg zmanierowaniu. Pol jednak zawodu
swego nie porzuci, lecz skoczy go dopiero z chwil
mierci, a skoczy znowu nut swojsk serdeczn,

t. j. „Pieni o domu naszym", po niej nastpi prze-
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pikny Fina jego poezyi narodowej t. j. Pie
Januszowa o Krakusowym grodzie. Dziwna rzecz,

jak Pol umia przedmioty zwyke, co dzie nam
w oczy wypadajce wyidealizowa, wyczyta w nich

ducha narodu, dopatrze si w nich uroku i uczyni

je naszemu sercu drogimi. Tak poeta zrobi z domem
naszym, którego charakter polski wówczas coraz

bardziej si zaciera i gin, tak wreszcie z kolebk
i siedzib naszych wadców, któr kaza nam kocha,

jako najdroszy klejnot wspomnie i ródo lepszej

nadziei.

Jak wic z tego pogldu wida, ocena twórczoci

poetyckiej Pola w rozmaitych chwilach rozwoju na

rozmaitych opiera si musi podstawach. Inaczej

pojmowa naley utwory jego pisane w pierwszej

dobie, inaczej po r. 1846, inaczej wreszcie w ostatnich

chwilach ycia. Nad wszystkimi stopniami i rónicami

unosi si duch poety, jednak w kadej czci przejty

myl, myl mioci ojczyzny. Tem pojciem i zakre-

sem obejmuje Pol nie tylko ziemi nasz, ale take

i lud nasz i szlacht, i zwyczaj nasz i obyczaj, sie-

dzib prostaczków i mieszkanie królów naszych, boje

nasze i denia, saw i wady nasze, a wszystko

zgodnie z duchem swej epoki, która uwielbiaa wspó-
czesne usiowania, a chwalia przeszo, coraz bardziej

zanikajc,

Jest wic Pol poet o charakterze wybitnie naro-

dowym i mimo rozmaitych zaprzecze takim po-

zostanie.

-^^̂ ^



PIENI JANUSZA,

CZESC I.





Pieni Janusza, dedykowane dwom najszla-

chetniejszym Polkom: Emilii Szczanieckiej i Klaudynie

z Dziayskich Potockiej, dziel si, jak wskazuje

wydanie przez samego poet uoone i w r. 1863 we
Lwowie pod jego okiem drukowane, na trzy czci.
Pierwsza obejmuje pieni, drukowane po raz pierwszy

w Paryu w 1833, druga „Pie o krakusowym grodzie",

„Szajn katarynk", i „History szewca Jana Kili-

skiego", trzecia „Obrazki z podróy i z ycia", „Rok
1846", i „Z wizienia". Jak widzimy, jest to zbiór

rónorodnych utworów, w rozmaitych chwilach i pod
rozmaitem natchnieniem powstajcych. Nawet pierwsza

cz, nie mieci w sobie, jakby to mona wniosko-

wa z tytuu, tego samego rodzaju poematów. Obok
bowiem pieni t. j. utworów lirycznych we waciwem
znaczeniu tego wyrazu, jest wiele t. zw. pieni opiso-

wych; poeta podaje w nich w piewnej formie opo-

wiadanie jakiego zdarzenia lub opis jakiej sceny

z ycia onierzy, czyni to jednak z takiem uczuciem

i przejciem si, e musi wywoa w czytelniku lub

suchaczu ten sam nastrój, w jakim si sam znajdowa
w chwili tworzenia poem?^" ' ten te chce przela

w nasze serce. Znajduic/uy tu take obrazki satyry-

czne, a nawet pierwsz v literaturze typow gawd
„Wieczór przy kominku".



50 PIENI JANUSZA

Co do pieni najpierw, tak lirycznych jak i opi-

sowych, susznie je nazywa prof. Tarnowski piosen-

kami patryotycznemi. Znano je i piewano wszdzie,

taiu nawet, gdzie nic byo wolno; nieraz te nie wie-

dziano kto, jest autorem piosenki; stwierdzaa si

przez to jej ywotno, bo ogó, znalazszy w niej

oddwik swego uczucia i swej myli, przyj j za

swoj. Lecz i Pol nie by na tem polu innowatorem.

Piosenki patryotyczne pieway ju zastpy konfede-

ratów barskich; z nich te czerpay pokrzepienie nie-

miertelne nasze legiony, nucc na urgowisko wrogom:

Jeszcze Polska nie zgina! Bezporednio wyprzedzili

Pola, jeeli ju pominiemy Niemcewicza, Cypryan

Godebski, Konstanty Tymieniecki, a przedewszystkiem

Antoni Górecki, który w swych „Krakowiakach, ofia-

rowanych Polkom" odtworzy wybornie nastrój cha-

rakteryzujcy czasy wojenne Ksistwa Warszawskiego.

Pol za jest razem z Gaszyskim i Witwickim bardem

bojów listopadowych. Piosnki jego zrodziy si na

emigracyi, t. j. w chwili, gdy w umysach narodu

tkwiy ywo wiee wypadki polityczne, zakoczone
wprawdzie klsk, ale napeniajce serce kadego
Polaka suszn dum. Dziki bowiem tylko dzielnoci

onierza nie zbrukano honoru, okazano nadludzkie

mstwo. Wszystkie te uczucia caego narodu od

najpierwszych nadziei, a do zwtpienia i rozpaczy,

przywizane s do ideau onierza, jakim by uan
i czwartak w r. 1830 i 1831, a dla tego i piosenka,

która o nim piewaa, jego wspomnienia radosne

i smutne gosia przed wiatem, znalaza wszdzie
serdeczne przyjcie, a przez to i zadanie swe: doda-

nie pociechy, pokrzepienie serc, zachowanie ducha na

przyszo, znakomicie spenia.
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Pieni Janusza w cisem znaczeniu zaczynaj

zbiorek. Rónie o nich sdzono. Jedni, jak Ujejski,

wynosili je z przesad pod niebiosy, drudzy, jak

Spasowicz, uyli sposobnoci ich oceny do stworzenia

paszkwilu, obniajcego i warto poety i pieni

samych. Przypatrzmy si, kto mia suszno.
Na pocztku czytamy wstp motywujcy, dla-

czego poeta zacz pieni pisa. Jest to jeden z naj-

pikniejszych ustpów w tym zbiorze. Najpierw wita

poeta czytelnika naszem „Niech bdzie pochwalony",

a wic w „ojców wierze''. Przynosi pie „ojczyst,

prost, rzewn, a surow, jak wspóczesny lud i czas";

wszystkich poeta zna, bo zwiedzi ca Polsk „od

Beskidów do Pomorza, z Litwy a do Zaporoa";

w kadym za widzi brata, czy kto mieszka „we
dworze czy w klasztorze, na sobodzie czy w gospo-

dzie". Jaki nastpnie temat piosenki? Otó nasam-

przód ,,na Grochowskie cigniem pole, a saw brzmi

rym". Bdzie wic wielbi poeta nasze boje, w których

i „Krakusy" brali udzia; czasem znów dotknie wspo-

mnie „Barskich"; przy tem jednak nie pominie i serc

niewiecich, „Polek czarnobrewych", które utraciy

swe najdrosze osoby, a pdzc noce we zach, nie

zaznay szczcia modoci. Wieszczym duchem za-

pewnia poeta: „My tej ziemi si dobijem, lub w mo-
giach znów oyjem, w dziejach ziemi tej", a zapewnia

tem bardziej, e i naród t sam myl jest przejty;

o tem wie najlepiej piewak, który niesie „pie
z ludu", „dla ludzi", umie wic wyczyta, „co si
w gbiach piersi tumi, bo i w nim ta krew!" Nadejd
ie kiedy „straszne sdy Boe", a i „krew Lacka,

która cuda moe", nie bdzie bezczynna, byle tylko

roztropnie poczynaa, nie za lada powiewem, nie na

4*
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pierwsze lepsze haso, choby najpoetyczniejsze, bo^

,,jest i w piewie jad". A wic, jeeli kto chce pozna:
co to boje?

Co to ory? co to zbroje?

I co wrogów do?
Ile krwi si w sercach spieko?

Ach! a ile jej wycieko

Na ojczyst bo?
niech posucha pieni Janusza.

Nie dziw, e poeta, który z takiem powitaniem

przed narodem stan, dobrego dozna przyjcia. Kady
chtnie czyta rzewne a serdeczne piosenki, uczy si

ich na pami i piewa, a gdy myl spocza na
wspomnieniach, i nieraz i zapaka.

Có tedy w tych piosenkach tak bardzo chwy-

tao za serce?

Najpierw tedy cay zbiorek zapeniony jest, jak ka-

lejdoskop, przepiknymi obrazkami ycia onierzy

polskich oddanymi miao, po oniersku, bez prze-

sady i mimo pewnej przymieszki realizmu i ruba-

sznoci, zgodnie z uczuciem rzewnem i gbokiem.
Niema tu najmniejszego wierszyka, w którymby poeta

opar si i czerpa ze samej, czystej fantazyi wasnej,

wszystko wzite z rzeczywistoci, odbite wiernie, jak

chwila wymagaa, a dusza Pola poja. Widzimy wic
naszego onierza nie tylko na koniu w bitwie, nie

tylko z lanc na widecie, ale take w marszu, w obo-

zie na kwaterze; widzimy jego zaloty do dziewczt

i smutne poegnanie, ochocz zabaw i wzbudzajce

podziw trudy; doznajemy wreszcie najsmutniejszego

uczucia, i podzielamy z onierzem jego bezdenn
rozpacz, w jakiej tonie w chwili opuszczania ukocha-

nej Ojczyzny po trzechkrotnym jej upadku. Remi-



CZSC PIERWSZA 53

Tiiscencye z tych obrazków znakomicie zuytkowane

spotykamy w „Latarniku'' Sienkiewicza.

Obok onierza wystpuje w „Pieniach Janusza''

chop, dziad i obywatel wiejski; znajduj si i kobiety.

Chop ten rozumie — na szczcie nie tylko

tutaj — , e Polska jest take i jego ojczyzn, ofiaruje

swe ycie i rzuca si na armaty nieprzyjació, czynic

to bez rozkazu wodza, bo krew jego gorca zawrzaa

na widok wrogów, na sam myl przegranej. Lecz ju
nie tylko udzia chopa w walce za ojczyzn podnieca

czytelnika i widza; nawet jego strój jest szat godow,
a raczej chrzestn i to dla modego dziedzica

,

którego stary ojciec, konfederat barski, wyprawia do

walki. Moe nie przesadz, jeeli zestawi ton i pod-

kad „Wesela" Wyspiaskiego z myl, jaka przebija

wanie ze sów owego szlachcica i kasztelana, woa-
jcego na widok syna w sukmanie krakowskiej:

„Przybli si Wasze, poka mi si przecie!

„No, lubi — lubi Waci w takim stroju —
„Zda si, e podrós, zmnia, moje dzieci;

Bogosawi nie al ci do boju!

Wówczas jednak sza gromada z dziedzicem,

"który jej przodowa, na wesele narodowe, na krwawe
plsy z Moskalem nie w przenoni, lecz w rzeczy-

wistoci

Dziadem, chodzcym od wsi do wsi, jest wiarus,

który opowiadaniem swem obuc^zi w ludzie wiosko-

wym mio ojczyzny a modzie nakoni do wst-
pienia w szeregi ojczyste.

Co do kobiet, to s midzy niemi postacie ide-

alne, powane, ca dusz oddane sprawie ojczystej,

postacie, których zy i bole nad upadkiem kraju

id lepsze z krwi i rozpacz mczyzn. Dla takich

powica Pol serdeczne wspomnienie w jednej z naj-
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pikniejszych pieni, znanej p. t. ,,Pierwsza rocznica''.

Tamto mówi, czem jest prawdziwa Polka i z unie-

sieniem woa, e
nie zgina jeszcze ojczyzna

Póki niewiasty tam czuj!

Bo z ich to serca pynie trucizna,

któr wrogowie si truj.

Matki-Polki wychowaj dzieln modzie, któr

opowieciami o doznanych klskach zapal do boju

za wit spraw.

Nie brak te w ,,Pieniach" Pola i zalotnych

panienek, których upragnionym celem jednak jest

wyjcie za m za dzielnego onierza, mstwem
i dzielnoci na polu bitwy zarabiajcego na uczucie

i wzajemno.
Dalej obok takich utworów s i obrazki saty-

ryczne, jak „Szlachta na winie" i „Wachmistrz Dorosz".

W pierwszym gromi Pol szlacht, która po dawnemu,

zamiast j si kord, wierzya w pomoc ssiadów
i w skuteczno ukadów z wrogiem, a w chwili walki

zjedziaa na nowinki i hulatyk do miasta. W drugim

utworze, gani zachowanie si modych paniczów na

wojnie, co to gardowa umiej, a jak przyjdzie po-

trzeba, to nic nie potrafi zrobi, i karci zbytkowe

ycie sztabu wojskowego, który nie daje pomocy
pukowi, bdcemu w ogniu na placu boju, lecz bawi

si urzdzaniem przyj i uczt wesoych.

Wreszcie przy kocu zbiorku widzimy gawd;
„Wieczór przy kominie". Jest to zapowied kierunku

dalszego rozwoju poety, który w tym rodzaju napisa

rzeczy rzeczywicie pikne i niepolednie. Prof. Tretiak

wywodzi pocztek gawdy od opowiada Wojskiego

w Panu Tadeuszu Mickiewicza. Dodam jednak, e
u Mickiewicza znajdujemy tylko gawd myliwsk..
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U Pola natomiast s rozwinite rozmaite jej rodzaje,

jak gawda obozowa, wojskowa, zaciankowa i szla-

checka. Zachowuje tedy poeta w utworze dokadnie

ton potocznej rozmowy dziaajcych osób, i to nie

tylko w formie zewntrznej, wtrcajc wyraenia

aciskie do polszczyzny i naladujc poufay rubaszny

i zamaszysty sposób mówienia szlachty i onierzy,

ale take w ukadzie utworu, wsuwajc czste dygresye

celem przedstawienia okolicznoci ubocznych, które

przez to zajmuj wicej miejsca ni opowiadanie

gównego faktu.

Jak tre i stopie uczucia, z którem j oddawa,

jest prosty, niewyszukany, nasz, swojski i przez tO'

dla nas kochany i miy, tak te i styl, jakim si Pol

w tych pieniach posuguje, nie wychodzi — z maym
wyjtkiem — za granic zwykej prozaicznoci, w któ-

rej nie wida wysiku ani starania. Pol wyrzeka si
wszelkiej ksikowoci i erudycyi, a rodki poetyckie,

jakim ozdabia swe utwory, s nadzwyczaj proste

;

obrazowanie za pomoc porówna i przenoni nigdy nie

odbiega od kraju i najbliszego otoczenia i jest brane

czsto, podobnie jak przysowia i zabarwienie jzyka
gwar mazursk lub krakowsk, z poj i ust ludu. To
samo dotyczy si i rymu, w którym poeta jest nieraz

bardzo swobodny i niewybredny. Niekiedy jednak styl

si podnosi, pyn sowna dobrane, dwiczne, pozna
i po formie zewntrznej natchnienie i wielko treci,

w utworze wyraonej; widzimy to w „Rocznicy listo-

padowej" i w „Proroctwie kapana", gdzie poeta,

uderzajc w tony mesyanistyczne, przepowiada przysze

ocalenie i chwa Polski, wynikajce ze sprawiedliwoci

wyroków Boych.
Doda w kocu musz, e prawie wszystkie

pieni Pola w czci tej umieszczone, niektóre nawet
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O charakterze opisowym — maj swoj melody,

jedne skoczn, waw — drugie smtn i powan.
We wszystkich te piewnikach, obejmujcych pieni

narodowe, znajdujemy obok tych, które nale do

najulubieszych, a maj od dawna sw melody, jak:

„Grzmi pod Stoczkiem armaty", „Leci licie z drzewa",

„Nie masz pana nad Uana", take i inne, do których

melody now dorobiono. Najpikniejsze wydanie pieni

patryotycznych, mieszczce i piosenki Pola wraz z muzy-

k, zrobi Fr. Baraski we Lwowie p. t. „Jeszcze Polska

nie zgina!" Pieni patryotyczne i narodowe zebra

Fr. B. wyd. IIL cz L muzyka, cz IL sowa.



WSTP.

1. PIEW JANUSZAO.

piewak wita wasze strony:

Niechaj bdzie pochwalony!

Pokój z domem tym!

piewak wita w ojców wierze,

A kto w dom go przyjmie szczerze,

Pie i Pan Bóg z nim !

Pie ojczysta, narodowa,

Prosta, rzewna a surowa,

Jak nasz lud i czas,

A wic w imi pieni waszej.

Dziejów waszych i krwi Laszej,

Witam, witam was

!

Lubi tylko powitanie,

Niech te po mnie tu zostanie

Ten jedyny lad

;

Bycie rzekli : Tu przebywa,

Tutaj Janusz nam zapiewa,

I gdzie ruszy w wiat.

Byem w Litwie i w Koronie,

Byem w tej i owej stronie.

Byem tu i tam

;
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Od Beskidów do Pomorza,

Z Litwy a do Zaporoa
Ca Polsk znam.

2)

Znam to cae szczere plemi,

Polskie morza, polskie ziemie,

I t polsk sól

;

I o wszystkiem marz, roj,

I to wszystko niby moje,

Nibym polski król.

Cho nieznany i ubogi,

Gdy nawiedz czyje progi.

Kady z duszy rad

;

Czy to w dworze, czy w klasztorze.

Na sobodzie, czy w gospodzie.

Wszystkim Janusz brat.

Kdy bracia moi smutni,

Brat po mieczu i po lutni, 3)

Nios piosnk im,

I obecn sodzc dol.

Na Grochowskie cigniem pole,*)

A saw brzmi rym.

Czasem brzkn mej druynie,

Kiedy czarna chwila minie,

I weselszy piew

:

O Krakusach dzieciom nuc, •>)

A powiastk w starych cuc
Staropolsk krew.

Nieraz z dziadem w puhar dziarsko

Na powiastk brzkniem barsk,^^)

Sawic polski ród

;
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Wówczas stary wre jak z modu,

Woa wnuczk : „Nalej miodu !

Bo to polski miód".

A có w wiecie nad miód polski ?

Nad kord stary, snop podolski,

I nad polski piew?
Nad kraj wolny, wasn niw,

I te Polki czarnobrcwe,

I t polsk krew?

Siostry moje ! córy Piasta

!

Skd to serce w piersiach wzrasta?

Skd ta dusza wam ?

Co to w piersiach waszych wierzy?

Co za dobro dla was ley

Za bojami tam ?

My tej ziemi si dobijem.

Lub w mogiach znów oyjem
V/ dziejach ziemi tej ; ^)

Lecz kto groby wam ocuci?

Kto wam wasz modo wróci?

Te noce i zy?

O ! i jam zna takie bole

;

Lecz o modo, o m dol
Nie pytajcie mnie

:

Do wam, em ja z krwi ochrzczony,

em w nieszczciu powicony
Zna niejedn z.^)

Moja skarga was nie znudzi

;

Ja pie z ludu mam dla ludzi,

ale ton w gb

:
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Mego serca pieni wasnej

Sucha tylko miesic jasny,

I stuletni db.

Hej mogiy! skay! zdroje!

Stepy! ory! dby moje!

Z wami ja si znam.

Lecz ty dziatwo dasz pieni,

To ju sobie Janusz nie ni;

Có zapiewa wam?

Czasem piewak zgadn umie,

Co si w gbiach piersi tumi,

Bo i w nim ta krew;

Wic o Lachu, o orlciu,

I o krzywej szabli ciciu

Przynosi wam piew.'-*)

Bo to straszne sdy Boe,

I krew Lacka cuda moe,

Jest i w piewie jad.

„Jeszcze Polska nie zgina!"

To ta piosnka rdz przecia

Wizy tylu lat.

Lecz czy znacie, co to boje?

Co to ory? co to zbroje?

I co wrogów do?
Ile krwi si w sercach spieko?

Ach ! a ile jej wycieko

Na ojczyst bo?
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2. DUMKA.

Pod mogi dugie noce

Duma z wiciirem mode Lasze,

A gdy w suchu zaopoce,

Zwaa, czy nie jego ptasz.

Czy nie orle to klekoce ?

Czy mogia to nie jka?
Czy nie szabla brzka?

Ziemia Lacka nie zapoci,^)

My jej zawsze krwi ucedzim,

Krwi czstujem lichych goci

;

Hej ! a komu na kark wjedziem?

Niech naszego kruka pyta

O swe lepie, o jelita,

A wichrów o koci

!

A wy ! A wy ! koci nasze

!

Co to w stepie was wykado ?

Orli rodzie ! plemi Lasze !

Co ci to tak ciko pado?
Dzieci ! dzieci ! smutna sawa,

Dola krwawa i pie zawa :

Oto dzieje wasze.'-)

PIENI.

I.

KONFEDERAT.

Ju si przecie przetara czarnych chmur nawaa.
Woronicz.

KARSKI.

Kdy to tak spieszna droga?

Gdzie zbrojno jedziecie ?i)
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SIELAWA.

Rewolucya z aski Boga !

!

Ocknli si przecie

!

Ju w Warszawie na Moskala

Nastawili apk,
Ju si z jarzma kraj wyzwala;

Wic na bakier czapk ! -)

KARSKI.

I jam sysza... ale... ale...

Ej e panie Janie

!

Bo to modzi... starym cale

Szale nie przystanie.

SIELAWA.

Starym ! starym ! mówisz Wasze?

Co ! starzy szalej?

Polskie czapki i paasze

Nigdy nie starzej

!

KARSKI.

Nie ubliam ja Waszeci,

Lecz czyby nie lepiej....

Bo on — drog kto tam leci —
Nu si andarm czepi

:

Ot ja ka zaprzdz konie,

Bigosu podjemy —
Schowaj szabl — a na Bonie

W Warszawie staniemy.

SIELAWA.

A to pikna historyjka

!

Rewolucya w kraju —
Ten i ów si w miecie zwija,

W Polsce jakby w raju

;

A ja patrze mam kdzieli ? ^)

Albo jecha bryczk?
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eby starej karabeli

Gdzie szukali z wieczk.
„Gdzie Sielawa?'' tartas, wrzawa/)

„A kto nas powiedzie?

„Gdzie Sielawa?!'' a Sielawa

Na dryndulce jedzie.^)

Nie !... my jedziem z ostr szabl

Po dawnym zwyczaju,

Na rumaku z min diabl

Na usugi kraju

;

A cho sobie sdzisz Wasze
em niby przestary,

Przecie kto mi dmuchnie w kasz/')

Ten nie ujdzie kary

!

Bd radzi i pociesza,

Z procesy piewa,
otrów-zdrajców bd wiesza, ')

A modych zagrzewa!

I zobaczysz co to bdzie,

Mój ssiedzie Karski

!

Zaraz w miecie hukn wszdzie:

„Konfederat barski!"

II.

BIAE ORLE.

xMnóstwo ludzi przed gosnod.
Taczy modzie, rznie muzyka:

„Bywaj zdrowa mi, jagodo !

Jutro sidziem na konika".

A jagoda, a kochanie

Smutno w tacu na spoziera.
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To chce piewa, to znów stanie,

I fartuszkiem zy ociera.

Zatrzymaa wszystkie pary,

I skina ku Warszawie;

Bo z Warszawy wraca prawie

Z nowinami Bartosz stary.

• A gdy spostrzeg ponad drog
Takie tany, potrzs gow,
I pogrozi skrzypkom srogo,

A do chopców rzek surowo:

„Dajcie pokój pustej wrzawie
;

„Bo dzi dzieci wielkie wito,
„Dzi okopy przy Warszawie

„Z naboestwem sypa jto.^)

„A i owo Bóg wysoki

„Wielkie cuda nam zwiastuje;

„Patrzcie! patrzcie na oboki!

„Co tam z chmur si ukazuje?

„Wszak to dzieci Orle nasze

!

„Polskich królów orle one —
„Ale patrzcie, jake ptasz

„Srogo piersi ma skrwawione!"

„Prawda! prawda!" lud zawoa.

„Niechaj bdzie pochwalony

!

„Chodwa ojcze do kocioa,'-)

„A wy chopcy bijcie w dzwony".

I ju niebo poszarzao.

Znik z przed oczu orze biay,

A lud jeszcze klcza cay,

I psów wycie si ozwao....
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I nazajutrz o tym cudzie

O mil kilka powiadano :

„Za Kociuszki — rzekli ludzie —
„Orle takie ju widziano.

„Wielka, wielka wojna bdzie

!

„Oj, nie jeden Moskal zginie;

„Lecz i Orle krwi opynie,

„ W Polsce mogi nam przybdzie !" ^)

III.

POLSKIE ZAPUSTY.

Haas, tartas po Poznaniu,

Kada chwila wieci sieje,

Wszyscy mówi o powstaniu,

A Prusak truchleje.

Ju Umiski uszed skrycie,
^)

Wielkopolska modzie rusza —
Dziki Bogu ! nowe ycie !

Roztajaa dusza!

Ale dawno ju czas byo
Otrz z Polski brudy stare

:

Im si o tem ani nio.

Lecz przebrali miar.

Czuj duch Niemcze! Bóg z narodem!

Niech no Moskw uporamy,

To i tobie mimochodem
Take upnia damy!

I od strony Miosawia -)

Trzech chopaków nad wieczorem



66 PIENI JANUSZA

Na konikach si przeprawia

Do Królestwa borem.

Pdz cwaem, co sta koni,

A w tem nagle od granicy

Kilkunastu Niemców goni

Pdem byskawicy.

„Halt! halt! wer da?"— „To my! wiara!

„Jedziem hula na zapusty:

„Tutaj paszport, drapichrusty

!

„A tu piecz stara". —

Rzek — i kul Niemca gwizn,

e si pewnie nie wygoi;

Drugi kilku szabl lizn,

Trzeci batem skroi.

„O! Herr Jesu ! wielki Boe!"
— „A co szodry? co niemczury? ^)

„I Fryc stary nie pomoe, ^
„jak garbujem skóry!

„Ju bdziecie teraz znali,

„Co to polskie s zapusty:

„Do Berlina drapichrusty!

„A my bracia dalej
!"
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IV.

SZABLA HETMASKA.

Szabla ukuta po prostu.

Adam Mickiewicz

Zaray konie w staro-paskim dworze,

I rozkaz pana z ust do ust przebiega,

Pada si suba — a w ssiednim borze ^)

Czemraz si bliej trzask biczy rozlega.

Hajducy goci czekaj w podwojach.

Perska makata posadzki zaciela.

Po marmurowych kominkach w pokojach

Ponie jedlina i czasami strzela.

Od czasu mierci nieboszczki Jejmoci

Nie byo jeszcze w domu tyle goci,

Ni sreber tyle w Hetmaskiej komnacie, ~)

Ani kasztelan w tak bogatej szacie;

Lecz od tygodnia goce obesano,

1 panów w goci zaprosi kazano.

Zjechali dworno — i panicz nadjecha,

A z domu wdowca — zda si — pierzchy troski

;

Wyszed na sal, i rad si umiecha.
Ujrzawszy syna w sukmanie krakowskiej.

„Przybli si Wasze, poka mi si przecie

!

„No, lubi — lubi Waci w takim stroju —
„Zda si, e podrós, zmnia moje dzieci

;

„Pobogosawi nie al ci do boju !

„Sprosiem na to ssiady dostojne,

„By byli wiadki, jak ci l na wojn,

„Jakie nauki jak daj zbroj

:

„A gdy askawi na ojca i syna,

„Spenimy razem puhar tego wina,

^,Com to przeznaczy na wesele twoje

;
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„Bo kto tam zgadnie, jako Bóg uradzi

„W tej naszej wojnie o swojej czeladzi? ^)

„Wic wzniesieni puhar na powrót szczliwy,

„I na wygran — a reszt wypijem,

„Jeli powrócisz, a ja bd ywy —
„Trzewiczkiem Wandzi, albo jeszcze czyim". *)

Tutaj kasztelan poprawi wylotów,

1 matce Wandy szepn co zalotnie

:

„Mio mie dzieci tak piknych przymiotów".

— A Wanda wstydem spona trzykrotnie —
„O ! warto walczy, warto — jak Bóg ywy

!

„Za tak dziew — a za nasze niwy!" ^)

„Przybli si Wasze !
— Raz ostatni moe

„Daj posuch jeszcze ojcowskiemu sercu —
„Uklknij Wasze tu, tu, na kobiercu,

„Bogosawiestwo na tw gow zo,
„Moe ostatnie, ostatnie mój synu

!

„W niewoli zrodzon, a nie do niewoli —
„Nie z rodu sawa, ale idzie z czynu

!

„Bo pomnij Wasze : ni z soli, ni z roli,

„Lecz z tego urós Polak, co go boli. ^)

„Widzisz t szabl? Dzielna, chocia rdzawa I

„Bo z star zbroj chodzi stara sawa;
„Nie darmo ojców malowano w zbroi —

„Suchaj Wa jaki napis na niej stoi

:

,,Pociam szyszak na Kontura czole,

A braam Carów moskiewskich w itiewol^

;

Zna mi^ Szwed i Bistirman, sawnam przy Byczynie:

Za morzeni i pod Wiedniem krzywa szabla synie". ^)

„Nie po kdzieli szuka chluby pono :

„Kto tak szabl przed laty hetmani;
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„Nie na popisach rkoje szczerbiono,

„Cho i tam pewno nikt jej nie pogani;

„Sam Ojciec wity powici j w Rzymie

„Za króla Jana — bo ju sawy syta

„Bya naówczas — a ksidz Jezuita

„Jej tu history skomponowa w rymie.

„Jak si sprawia i oni mowie,
„Co j nosiH, niechaj rzek karty,

„To nie z pod awy kroniki wydart:],

„I nie w jaowej osnowane gowie.

„Lecz ród Waszeciów i o nowsze czasy

„Star t gowni nie z hab zawadzi

;

„Bo dziad Waszecin poszed z ni w zapasy,

„Jak to si z panem Puawskim naradzi,

„A Pan Naczelnik ostrze jej pochwali, ^)

„Gdymy z Krakowa na harce ruszyli —
„I ni stryj Wacin nie jednego zwali,

„Kiedy si nasi pod Dbrowskim bili.

„To i dzi warta nie trusa — a ma! ^)

„Z bogosawiestwem daj j Waszeci,

„A Wa mi tego nie skalaj ora,
„Bo kltwa ojca piekem ci owieci!"

Rzek — i na syna spojrza peen sromu —
— „Ojcze, mój ojcze!" — rzek modzian klczcy
To mnie tak grono nie wyprawiaj z domu !"

A stary zwolnia, zawis nad nim drcy,
I lica jego czem-raz, czem-raz blady.

Wyloty z ramion na piersi opady, ^o)

Chcia co powiedzie, a al sowa zdawi.
Umilk — i dugo, dugo bogosawi:

I cicho byo w hetmaskiej wietlicy,

Jako w kociele podczas podniesienia,

A zy byszczay z niejednej renicy.
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I mona byo policzy westchnienia

:

Stary kapelan modli si na stronie,

A dworska czelad stojca u progu,

Ciko spakana, zaamawszy donie,

Bogosawiestwa polecaa Bogu.

Lecz kto opowie, co si Wandzie dziao,

Gdy nad wieczorem w dziedzicu zawrzao,

A ko na przodzie chwyci grunt kopytem,

I po trzech susach ju po trakcie bitym

Lecia — ju wiosk — ju figur min —
Wstrzyma si jeszcze, spojrza ku dworowi

:

— „Bywaj mi zdrowa! - Bywajcie mi zdrowi!'

Ruszy — i niknie — jeszcze — i ju zgin:
A wiatr grudniowy zeschym liciem myca

Poród pustego zahasa dziedzica....

V.

DZWON. ')

Na gocicu do stolicy

Peno ludu i pogosek

:

Wioz dzwony z okolicy,

I z kaliskich wiosek.

Pod Kaliszem w wiosce maej

Na dniu jasnym cud ujrzano

:

W dzie witeczny by lud cay

Na mszy witej rano.

W sam chwil podniesienia

Run z wiey, sklepieniami.

Dzwon najwikszy — a z podsienia -)

Przemówi sowami

:
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„Od pó wieku lud mój pacze,

„Bo chleb polski ywi wroga!

„Lecz i pacze i rozpacze

„Nie dochodz Boga.

„Jam ludowi jkiem wtórzy,

„Przez pó wieku rany koi,

„Pacz by próny, jk nie suy,
„Moskal w kraju broi.

„Dzi sprzykrzyem próne jki,

„Przyprowadcie sto par woów,
„I doócie silnej rki,

„A zbdziem mozoów.

„Na okopach pod Warszaw
„We trzy dziaa si rozpyn,

„I odezw zwoam krwaw
„Do modów rodzin.

„Tam opowiem moje ale;

„Lecz nie ale to ju ponne —
„Ha, zadzwoni! a podzwonne ^)

„Zapac Moskale!"

VI.

OBÓZ MOSKIEWSKI
POD KOWNEM.

Teraz na wiat wylewam ten kielich trucizny.

rca jest i palca mojej gorycz mowy,
Gorycz wyssana ze krwi i z ez mej Ojczyzny,

Niech re i pali, nie was, lecz wasze okowy.

Adam Mickiewicz.

O ojczynie i o sawie

Nuci mód po Warszawie,

A pod Kownem gwar:
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„W pochód! w pochód! nu rabiata ^)

„Na podbicie reszty wiata

„le nas Bóg i Car!"

Jak daleko wzrok zasie,

Byszcz ognie i ore
Poród nocnej mgy:

A w paatkach wiata gór, 2)

I starszyzna nocn por
Zasiada do gry.

Szumi, dymi samowary,

Ruble sypi si bez miary.

wawo idzie gra!

A przy grze brzmi pie ponura:

„Hej, rabiata! ura! ura!

„Polszcz zota da! ^)

„Kto w Warszawie by, panowie,

„Przyzna, e tam — jako zdrowie —
„Dziewczt co nie miar.

„My matiee umierzymy, *)

„A Poleczki obejmiemy,

„Ura! ura! Car!

„Na Warszawie zronie trawa,

„Gono gruchnie carska sawa,

„A .lam zejdzie plon:

„Nam to lico krasawicy,

„A wam Sybir buntownicy;

„Ura! Polszczy skon.

„Dosy tego ju panowie!"

Rotmistrz Doniec w gniewie powie, ^)

„Nie pij na skon!
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„Im tak mia z Wisy woda,

„Jak nam z Donu! — Niech swoboda,

„Niechaj yje Don!

Nikt nie powsta? „Co — nikt!?" wrzasn,
I puharem o ziem trzasn

Na padleców zgon. ^')

„Oj nie winem dzi panowie

„Trzaby wypi Donu zdrowie,

„I biesiady wron!"

Rzek — nim od gry jeszcze wstali.

Sycha byo dzwonek w daU:

W Sybir poszed chwat! —

A Kozacy z cicha rzekh:

„Szkoda, w Sybir go powlekH!

„Szkoda, to nasz brat!" ')

VII.

POEGNANIE.

Kto z Bogiem to Bóg z nim.

Przysowie Staropolskie.

Panna moda, jak jagoda.

Stojc we drzwiach pacze:

„Kiedy ja ci
„W naszej chacie

„Tu znowu obacz?"

Przed dziewczyn, przed mahn.
Stoi chopak zbrojny,

A ko wrony, i)

Kulbaczony,

Rwie si niespokojny.
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Cika droga, bo na wroga —
Nie rwij si koniku!

W krwawem polu,

W srogim bólu

Legnie was bez liku.

„Id, gdy trzeba! Niech ci nieba,

„Niech Ci Bóg prowadzi!

„Lecz ten krzyyk

„I szkaplerzyk

„W boju nie zawadzi. -)

„Za wygran znów co rano:

„Trzy Zdrowa, i Wierz;

„Kto pobony
„I ostrony,

„Tego i Bóg strzee."

Rzeka — pacze — wrona kracze,

A to wrzask zowrogi.

Niepomoe:
wity Boe! ^)

Kraj nad wszystko drogi:

Przyj krzyyk i szkaplerzyk.

Westchn — dosiad konia —
Skin gow:
„Bd mi zdrow!"

I ruszy wzdu bonia.

Ale prdzej z szarej przdzy

Srebrna ni wypynie,

Ni we swaty

Do jej chaty

Sta kiedy zawinie. *)
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VIII.

KRAKUSY.

Grzmi pod Stoczkiem armaty, i)

Byszcz biae rabaty, -)

A Dwernicki na przedzie ^)

Na Moskala sam jedzie.

„Hej za lance chopacy!

„Czego bdziem tu stali?

„Tam si bij rodacy,

„A my bdziem suchali? ^)

„Chodwa trzepa Moskala, ^)

„Bo dzi Polska powstaa!

„Niech nam Polski nie kala —
„Hej zabierzwa mu dziaa!"

I zerwali si razem,

Posterunek rzucili, ''')

Niewoani rozkazem

Na batali przybyli. ')

„Có tu sycha uanie?"

Pyta jeden z nich wawo.
— „Kropi naszych Mospanie, ^}

„Soce zeszo dzi krwawo!''

„Eje? kropi, mówicie?!

„Jake kropi nie maj,
„Kiedy wy tu stoicie,

„A wej oni strzelaj?! •')

„Wszak to dziaa, nie dziwo —
„Wszak to blisko, wiarusy?

„Hej na dziaa — a ywo!
„Dalej naprzód Krakusy! — ^^)
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I krzyknli wraz „Hurra!!!"

Wanie gdy wróg naciera:

„Co tam leci za chmura?"

Pyta sztabu jenera.

— „Jenerale! Krakusy,

„Zna sw poczt rzucili — ^^)

„Oszaleli Wiarusy,

„Bez rozkazu ruszyli!

„A to czyste waryaty!

„Patrz, jak lec po roli — "

„Patrz, jak wierc granaty!

„Nie daruj swawoli!

Lecz gdy wódz si tak gniewa,

Gronie patrzy do koa;

Kto od walki przybywa

I z daleka ju woa:

— „Jenerale! to chwaty! i-)

„Od lewego tam skrzyda

„Wiod cztery armaty,

„I Moskali fak byda!"

Lec, lec wzdu bonia.

Grzmi krakowskie kopyta;

A Dwernicki spi konia,

I okrzykiem ich wita:

„Dzielniecie si spisali!

„Zawsze Polak tak bije!

A Krakusy woali:

„Nasza Polska niech yje!!!"

I
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IX.

SOKÓ.

„Skd to bracie sokole i e tak skrzyda w pókole

„Roztoczye, jakby bi za socem?
„Czy to lecisz na upy? czy to wietrzysz, gdzie trupy?

„Czyli moe wysano ci gocem?"

— Ni mi gocem tak rano w cudze kraje wysano,.

Ni na upy pospieszam ja krwawe!

Lec z Lackiej krainy, w boju-m widzia jej syny.

Lec wiatu gosi Lachów saw.

Po nad Wisy brzegami stay Laszki z dziatkami,

Starce bramy zalegli i gmachy,

A po drugim wód brzegu stali w gstym szeregu

W miecz i rozpacz uzbrojone Lachy.

Dugo stali, czekali, jasn zbroj byskali:

Potem piewy wysano do Boga;

Lecz gdy wróg si zbliy, las si wóczni najey,

I jak ory wypadli na wroga.

Poród strzaów i wrzawy, poród kbów kurzawy,.

Ci i owi za tumanem gasn;

Jak ci silnie natarli tamci wciekle odparli,

I bój krwawy zawiza si ciasno.

A z bram miejskich ze zami patrzyli za wnukami

Drce starcy, jak gobie siwe;

A padszy na kolana, zy i mody do Pana

Say w niebo niewiasty trwoliwe.

A gdy w krwawym oboku miesic wyjrza o zmroku,.

A Moskalom wymoszczono rol.

Jakby cienie pobitych. Lackiej sawy ju sytych,

Wyszy Laszki na Grochowskie pole:
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Wyszy w cikiej boleci, lecz bez skargi niewieciej,

Niosy drobne sieroty w objciu;

Kada swego szukaa, bro przy kadym leaa,

I przy kadym Moskali dziewiciu.

Odkd wody w potoku i sokoy w oboku.

Nigdy tyle krwi nie zlao ziemi:

Hej polec pustkowiem: Braciom orom opowiem.

Jak za wolno walczy Lecha plemi! ^)

X.

SZLACHTA NA WINIE.

Bi i uywa — jest, co Polak lubi.

y. u. Niemcewicz.

Po nad Wis gdzie za borem

Grzmiay polskie dziaa;

Do miasteczka nad wieczorem

Szlachta si zjechaa.

„Co tu robi?" rada w rad —
„Ot, chodmy na wino;

„Bo dzi jeszcze do dom jad,

„A chciabym z nowin.

„Pewnie ju tam Wojciech siedzi,

„I od dawna prawi,

„Bd moe i ssiedzi,

„To si czek zabawi."

Jako wszystkich tam zastali

Ju pod dobr dat:

Wojciech rba w puch Moskali, ^)

I to z ma strat.

A Jan, co to wszystkim sug.
Wszystkich grzecznie wita,
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Wzi gazety, czyta dugo,

I rzek, gdy przeczyta.:

„Teraz kiedy tak uczcili

„Niegodnych ssiadów,

„Czas by przecie przystpili

„Do jakich ukadów."

— „Co ukady!? A wiesz Wasze,

„Co za tak mow?
„S tu z nami i paasze,

„A Wa nosisz gow! -)

„Kto za widzia! — Chcesz si korzy

„I o zgodzie gada?
„W kordy wolno wam si zoy,

„Ale nie ukada."

— „Ale zwolna mój Wojciechu,

„Nie gro ssiadowi —
„Wszak-to za to nie ma grzechu,

„e czek co wypowie."

— „O! jest panie — jest — i wielki!

„Bo mamy ssiadów;

„A to w kraju rizus wszelki ^)

„Poszed z tych ukadów!"

— „Ale jed-bo do Warszawy, ^)

„Tam ci kady powie,

„e ju dawno nasze sprawy

„Wa i panowie.

„Dzisiaj mymy ju nie sami;

„Anglia morzem spieszy,

„Z caej duszy Francuz z nami,

„Jest ruch nawet w Rzeszy.
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„Wiem ja jeszcze i co wicej;

„Lecz .
.*. sekret — panowie!

„W trzydzieci i sze tysicy

„Cign ju Wgrowie.

„Krótko mówic, licznie stoim

„Z Austryackim tronem,

„Chc ukoczy rzecz pokojem —
„Modym Napoleonem." ^)

Na to Wojciech, zagadnity.

Bardzo si zadziwi;

Z razu wieci by przejty,

A potem si skrzywi.

— „Ej, Mospanie! mówmy szczerze

„Nikt nas nie ratowa,

„Odkd wróg nas zamordowa;

„Wic i dzi nie wierz.

„I Napoleon durzy wprzódy, ^)

„A jak nas nagrodzi?

„Có dopiero ów ak mody,

„Co si z Niemki zrodzi!? ')

„Wgry? Wgry? .... t nowin
„To mi Wa pocieszy,

„Jeli tacy, jak ich wino,

„Tobym si rozgrzeszy!

„Ale próne to zawody!

„Powiem wam dla czego:

„Ot, niedawno chopak mody
„Wpad do domu mego;

„A by jaki chopak wawy,
„Wida krew szlachecka!
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„Ukrainiec z nad Unawy —
„al mi byo dziecka.

„By raniony w lew nog,

„Jaki czas przelea;

„Bo mu Niemcy zaszli drog,

„Jak od Lwowa zmierza.

„Wic nie piknie pono stoim

„Z Austryackim tronem —
„Pal ich dyabli z tym pokojem

„I Napoleonem !"

„Któ wie? moe . . Jan mu rzecze,

„Ja nie lubi zwady

;

„Ale . . . moe ... ja nie przecz,

Moe te ukady: .
."

— „Fe! fe! Janie! co si marzy

„Wam z t polityk?

„Wicej ni stem kaamarzy

,,Zrobisz jedn pik!

„Niechaj epskie nasze wnuki

„Id w dziadów lady —
„Wyrn wszystkich co do sztuki

„To mi to ukady.

„W czystem polu, gsto, wrzawo,

„I sztuk krzyow — ^)

„Szast na lewo! — szast na prawo!

„I szast po nad gow!

„Co tam pisz, wiedz djabli!

„Co czek rbnie — widzi!

„A przynajmniej ju przy szabli!

„Czek si nie powstydzi!''

6
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Na to Jan mu z cicha rzecze:

„Do nowej budowy
„Dobre wprawdzie s i miecze,

„Lecz potrzeba gowy!

„A gów niema midzy tumem,

„Kady ci to powie!

„Gospodarskim dzi rozumem

„Nie rzdz panowie/'

— „Co panowie do kaduka!

„Ja panom nie wierz;

„Zawsze szlacht pan oszuka,

„A z krajem nie szczerze.

„Kiedy bi si brat Puawski,

„Co tamci robili,

„Z Boej i nie z Boej aski

„Buty nam uszyli! '•»)

„Oto bies wie, skd wywiedli i'^)

„In Poloniam iura! ^^)

„Wic dzi, gdymy na ko siedli,

„Hura, bracia hura!"

„Ale, panie! gdzie wojowa
„Polsce z caym wiatem?

„Nie trza kraj kompromitowa;

„Caa sztuka na tem.

„Wreszcie kongres i traktaty,

„Chocia klub im przeczy —
„Przecie wite s to rzeczy,

„Uwicone laty
"

— „Co traktaty?! Ej, za kty,

„Ustp Wasze sporu!
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„Mój ws starszy ni traktaty

„Od Polski rozbioru. ^-)

„Jak im dobrze czuba utr,

„Spuszcz nos na kwint. ^'^)

„Pikna zgoda . . . lecz na jutro;

„Dzisiaj wierzmy w flint.

„Jakem szlachcic — gdybym wiedzia,

„e spuszcz pid ziemi,

„Pewnie-bym tu nie usiedzia

„I ruszy z modszymi.''

„licznie mówi! brawo! brawo!

„W kielichy panowie!

„Karabela z dobr spraw!
„Pijmy jego zdrowie!

„Niech grom trzanie te traktaty!

„Niech je porw djabli!

„Wiwat! Wiwat bracia chwaty!

„Wiwat zacno szabli!''

6*
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Zawoali i zapili,

Wojciecha objli,

Szabl w stoy uderzyli,

I piewa poczli.

A Jan, co to chwat niewielki.

Czmychn sobie z cicha;

Bo do szabli i butelki

Dyplomat wart licha!

XI.

NAPAD.

Rozedniao w duszy i)

Zatrwoonej Kasi:

A wszak-e to nasi!

Wszak jad krakusy!

SIERANT.

Malino ! kochanie

!

Kto ciebie dostanie?

KASIA.

Oj nikt nie dostanie

Mój cacany panie !

SIERANT.

A to znów dla czego?

KASIA.

Bo mam ju mojego!

SIERANT

Gdzie on? — moje zdrowie!

KASIA.

Tam gdzie i panowie.

A kysz ! A kysz ! . .

Adafn.
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SIERANT.

Jakto? on na wojnie?

KASIA.

A czyby spokojnie

Mia skry si do dziury,

Kiedy inni yj,
Kiedy inni bij?

Zkde to jedziecie,

Kiedy wej nie wiecie.

Gdzie dzisiaj Mazury?

SIERANT.

Nie gniewaj si maa!
Bo powiem ci szczerze.

e prawie nie wierz.

eby ma miaa;

Bo mi taka moda...

KASIA.

Zgoda!

SIERANT.

No, to twoje szczcie,e atwa do zgody

!

Bo by i zamcie
Nie strzego przygody —

Acli ! — jak w Boga wierz?
Chciaem zsi z rumaka,

I za kar — szczerze

Da tobie buziaka!

KASIA.

Co panu buziaki?

We dworze za rzek.

Ot — std niedaleko

Rabuj kozaki ! -)

Sama pani w domu

;



86 PIENI JANUSZA

Sama i to moda —
A szkoda jej, szkoda!

Broni nie ma komu

;

Bo m jej w Warszawie

:

A to pastwo nasze

!

Ta tam pospiesz Wasze!

Zapiesz ich na sprawie

;

Was wprawdzie nie wiele,

Ale tylko miele

:

Wszakci to kozacy,

A wy dy Polacy !
'^)

Rzeka — Poskoczyli

I dwór otoczyli.

W drodze brzko... jko...

Sze kozaków pado,

A dwóch si wykrado,

A reszt uklko. ^)

XII.

POBOJOWISKO POD WAWREM.
Pónym wiekom za przykad y bdziem w pamici..*

Kazimierz Brodziski,

I lego wojsko po bojowym trudzie.

Krwi si pod Wawrem zakurzya niwa; i)

A odkd wojny, nawet starzy ludzie

Nie pamitaj pikniejszego niwa.

Dokoa le jak snopy wzdu ziemi

Pocite puki szablami polskiemi

;

A o pónocy wysane patrole

Trupem zaleg objedaj rol...

Midzy rannymi i midzy trupy

Czoga si Krakus od kupy do kupy,
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Krew jego wasna polsk ziemi broczy,

A on w Moskala obie pici toczy.

„Stój !" krzykn patrol — wstrzyma si i sucha

Sierant poskoczy: — „Co tu robisz bracie?"

„Co ja tu robi? Albo wy nie znacie?"

— „Za có go dusisz?" — „Bo to Moskal jucha!"

„Piciu ubiem — kiedy umrze musz,
„Niech z piciu jeszcze przynajmniej dodusz : ^}

„To milsz bdzie mi ju i mier ona,

.,1 prdzej dusza krakowska zbawiona!"

xni.

GOSPODYNI.
Co tylko domowa strzecha

Lubego w sobie zawiera,

Niech si im wdzicznie umiecha
Równie jak nasza ch szczera

Kazimierz Brodziski.

Dalej, daleje dziewczta,

wawo si zawicie

!

Pieczcie kaczki i kurczta,

I na chleb rozczycie : ^)

Bo dzi na noc tutaj zjad
Przezacni panowie,

A em bya z duszy rad,

Niechaj kady powie.

Wódz naczelny, mówi ziomek.

Bdzie tu nocowa:
Dziki Bogu, e ten domek

Od ognia uchowa!

Ale trzeba i obrazy

Ubra w jakie kwiaty,
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By panisko bez urazy

Móg wstpi do chaty.

Zbi Moskali, powiadaj,

Zbi ich, co si zowie

!

Nasi jad i piewaj —
Niech im Bóg da zdrowie!

Dalej, daleje dziewczta.

wawo si zawicie!

Pieczcie kaczki i kurczta,

I na chleb rozczycie!

XIV.

PIE UANÓW
PO ZWYCISTWIE POD WAWREM.

Pobijemy, potem policzemy.

Przysowie staropolskie.

Nie masz pana nad Uana, ^)

A nad lanc nie masz broni ! 2)

Gdzie uderzy,

Moskal ley,

Albo wilkiem w stepy goni:

Od tej doni, od tej broni.

Gdzie my bijem, gdzie my pijem.

Tam mogiy i posucha;

Byle przodem,

Chrobrych chodem,

Ko i rami to posucha:

Ko i rami — oj, nie kami —
Nawet puki dyabów zamie

!

Bo te wawo — w lewo, w prawo,

I nie blisko rusza trzeba;
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Rk nie wiele

Przyjaciele

!

Lecz kraj wielki day nieba:

Ach kraj yzny day nieba,

Wicej chleba, ni potrzeba!

R rumaki, znane szlaki,

— I jeeli Bóg da zdrowie —

niemylnie

Bdziem w Wilnie,

B^dziem hula po Kijowie

!

Hej, panowie, po Kijowie

!

Jeli Pan Bóg da nam zdrowie

Na Moskala pierwsza fala!

A jak nad nim kruk zakraka,

Nie zabawim

1 oprawim

Nasz lanc i Prusaka:

Hej Prusaka nieboraka

Spawim Wis bez flisaka?

Czy ju basta, dziatwo Piasta?

O ! nie basta!
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XV.

KOPOT PANNOM
z CZWARTAKAMI.

Sapery, puk czwarty,

Mospanie! nie arty.

Rajnold Suchodolski,

Za Siedlcami w czarnym borze ^)

Przy gocicu sta dwór biay

;

A w tym biaym piknym dworze

Trzy panny siedziay

:

Jedna szya chorgiewk,

Druga szarpie ukadaa,

Trzecia, nucc jak piewk,
Oknem spogldaa

:

„Patrzcie, jad! A czy wiecie,

„e to chopcy jak pokusa?!

„Przecie nie ma w caym wiecie

„Nad mego Krakusa!"

— „Co tam Krakus'' — rzeka druga

„Nie ma jak mój Uan biay!

„Z nich ojczynie to posuga,

„Ich wielbi kraj cay !''

Trzecia rzeka :
— Ja nie gani

Waszych miych bohaterów

;

Lecz mi wolno moje panie!

Pochwali saperów. -)

— Owa! Saper! — wielkie dziwo!

„Wszake Saper to piechota

;

„Kiedy Uan jedzie niw,

„On lezie do bota!"
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— Czy tak? — Prosz? Niekoniecznie!

Ale wreszcie siostrze wierz

:

Gdzie Sapery, tam niegrzecznie

;

Bo tam kula bierze.

Dwudziestego dziewitego

Nie widziano waszych wcale,

A mój by u Konstantego, ^)

I przy arsenale !

!

— „Sza ! sza, szlarki ! Próne mowy ! *)

„Losem waszym ja powiod:
„Prosz sobie wybi z gowy

„One dymy mode

!

„Chobycie mi moje panie

!

„Przey miay wasze wdziki,

„adna ma nie dostanie

„Tylko z mojej rki!

„Krzyczcie : stety ! czy niestety !

„To nie bdzie ju inaczej,

„Waniem dosta co gazety —
„Jejmo si uraczy.

„Kochaneczko ! pójd sam Wasze,

„We-no druki Wa do rki

:

„A wszake to dzieci nasze,

„ebskie — Bogu dziki !"

„Co, nasz Józio? o! dla Boga!

„Mnie si czego serce kraje !

„Czytaj moja rybko droga,

„Bo mi za nie daje."

Na to stary: — „Co za gowa!
„Co te mojej kobiecinie ?
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„Tu o czwartym puku mowa,

„Nie o twoim synie

;

„Lecz w tym puku Józio suy,
„Wic to duszko nas zaszczyca,

„Bo wiem pewnie, e nie stchórzy

:

„Wda-ci si w rodzica

!

„A to cuda ten puk czwarty I

„Nie dopiero w wiecie yj,
„Znam, co wojna, co nie arty

;

„Lecz tam djabe bije !

„I jam kiedy — moja duszko !

„Take nie le kordem ata;

„Nie art byo i z Kociuszk,

„I Kociuszko pata!

„Ale co za porównanie

!

„Dawne dzieje arty puste;

„Bo to oni siek, panie,

„Wszystko na kapust !"

„Za có Tatku na nas wrzawa?

„Poj tego nie moemy.
„e tam komu wielka sawa

„Za m nie pójdziemy?"

— „Bez figielków, panny moje!

„Wosy dugie, rozum krótki ! ^)

„Mówi jasno, bez ogródki,

„Bo figlów nie stroj.

„Nie mam was na marynaty,

„Ale moja wola taka:

„adnej nie dam z mojej chaty

„Tylko za czwartaka!
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„Bo miarkuj — czy do syna,

„Czy do zicia si przejad,

„I zasid u komina,

„Serce bdzie rade.

„Tam gdzie sypia moje dzieci,

„Spojrz ludzie, to nie arty

!

„Wisi kaszkiet, na kaszkiecie

„Stoi numer czwarty I

„Có? nie prawda panieneczko?

„Spojrzyj rybko na mnie milej

!

„Wszak nie bdziem si wstydzili

,,Za nasze gniazdeczko?!"

I poprawi wsów sobie,

Do Jejmoci sun grzecznie,

Wzi jej rczk w rce obie,

I ciska serdecznie.

Lecz na panny strach i troski

!

Szeptu — szeptu — uradziy:

„Trzeba prosi Matki Boskiej,

By Czwartaki pokrewiy !'' 6)

XVI.

DZIAD Z KORONY.
wita mioci kochanej ojczyzny!

Czuj ci tylko umysy poczciwe.

Ignacy Krasicki,

Zdaa sycha wiejskie dzwony,

Zaszczekay psy wieczorem,

A ku karczmie wlók si borem

Z poza Niemna dziad schylony.
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W dzie witeczny w karczmie ludzie,

Bo odpocz trza po trudzie;

Zagorzay i uczywa,

Ale z ludzi nikt nie piewa:

Wszyscy milcz, cho przy trunku,

Wszyscy smutni, chocia tumnie;

W koo wojna — czek w frasunku

;

Bo dzi yje, jutro w trumnie.

Wszed do karczmy dziad schylony,

Skoni gow ludziom nisko.

Rzek: „Niech bdzie pochwalony!'*

I sta sobie przy drzwiach blisko;

— ,,Skd-to dziadku Bóg prowadzi?

Pono obcy w naszej stronie?" .

„Nie ! nie obcy, gdycie radzi,

Dziad tam w domu, gdzie stos ponie.''

I siad sobie przy kominie,

Spojrza zwolna w wszystkie strony,

Jakby pyta o druynie,

I rzek: „Tak jest, jam z Korony."

— „Co tam sycha, chciej powiedzie!

„Có tam?" — wszyscy go pytali —
„Ha! co sycha, chcecie wiedzie?

Zapytajcie si Moskali

!

Odkd, dzieci ! wiat ten wiatem,

Odkd Niemen Wile bratem.

Odkd Polszcz Polszcz dawna.

Jako dzi nie bya sawna:

Jest zwycistwo i cze z ludem.

Bo lud wzburzy si od roli

;

Lecz nie ludem, ale cudem
Dwiga Polsk Bóg z niewoli !"

— „Dziki Bogu Najwyszemu !" —
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Wszyscy razem zawoali,

I przynieli je staremu,

I do niego przypijali.

,,Dzi(jki wam za Boe dary

!

Na znak, e was sobie wa,
To i ja wam co poka;
Czasem cacko ma i stary/'

— Rzek i doby pienidz z pasa

„A czy znacie pienidz taki?

Taki pienidz by za Sasa. ^)

Patrzcie dobrze na te znaki

!

To dwa zote nowe, nasze,

A je lubo trzyma w doni

!

Patrzcie, to jest znak Pogoni,

A to polskie bujne ptasz.

Ptak ju wzlecia nad Koron —
Górnie wzlecia ! Lecz Pogoni

Co nie wida na tej boni,

Litwa sobie drzema pono/'

Rzek, i spojrza miao koem :

Modzi oczy pospuszczali,

Z nachylonem stali czoem,

A on tak im mówi dalej

:

„Jako tutaj do poowu
Pogo razem z Orem leci.

Tak potrzeba i nam dzieci

Do i serca czy znowu.

1 jam Litwin, Litwin z rodu,

I nie zawszem z torb ciodzi.

Byem mody, a za modu
Ju w te piersi Moskal godzi.

Pod Karolem Radziwiem -)

Przed pówiekiem ju suyem,
I w Koronie i na Litwie
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Przez lat siedem byem w bitwie.

Pod Puawskim byem potem

W obleniu Czstochowy. '^)

— Kraj si zala krwawym potem

Jak nie stao Jego gowy.
Tam straciem nog praw,
Nasi legli nie bez czci,
— Bo te bój si toczy krwawo
Pan Puawski znik bez wieci —
Znik Puawski — Wola Boa! *)

Kraj rozdarto na kaway,

A od morza a do morza

Podniós lament naród cay.

Co si odtd w kraju dziao.

Wy nie wiecie — lecz ja pomn:
Ziemia ludziom rodzi mao.
Wieki naszy wiaroomne,

W gruzach legy zamki stare,

I kocioy i klasztory,

Szyzma cinie nasz wiar,

A kozacy pal dwory

;

Ale w Bogu ufno nasza!

On powróci szczcie Litwy;

Kto dzi mody — do paasza

!

A kto stary — do modlitwy.

Jam ostatnie siy zebra,

Z dalekiego id grodu :

Za ojczyzn krew za modu,
A dzi nios, com wyebra.
Byem znowu w Czstochowie,

— Jest tam obraz peen cudu.

Co powraca chorym zdrowie,

I przyjmuje wota ludu —
Tam zoyem na otarzu
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Taki pienidz na ofiar,

I pakaem na cmtarzu

Za poleg Barsk Wiar.
Teraz — có wam Litwin powie?
Matk Bosk sawn w wiecie

Ostrobramsk znacie przecie •')

Otó id ku Wilnowi.

Dzieckiem z matk tam bywaem,
W bramiem uczy si pacierza,

Tam m matk poegnaem.
Gdy mi wzito na onierza.

Dugom w wiecie si mozoli —
Pragn umrze w swojej stronie

;

Dzi, gdy Pan Bóg mi pozwoli.

Ujrze Ory i Pogonie,

Chc ten pienidz, zlany zami,

Wnie ze skruch do skarbony,

Wezwa rzewnie Jej obrony

;

A Królowa Polski, Litwy,

Moe przyjmie te modlitwy,

I zlituje si nad nami !''

Rzek, i zakry zawe oczy —
Starzy razem z nim pakali,

A parobcy na uboczy

Z cicha na co si zmawiali.

Tak noc zesza. — Gdy odniao

Dano w rk grosz starcowi.

Cae sioo go egnao,
A on ruszy ku Wilnowi.

I gruchny wnet pogoski.

e nad Niemnem stra wybito

:

Siedmnastu uszo z wioski.

Opaciwszy wrogom myto
;

Ale nikt nie pyta po co
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W Augustowskie poszli bory? '')

Bo zabrali, idc noc,

Ostre kosy i topory.

XVII.

POAJCIE. O

Perkunas Diewajti ! Ne niuszk amajti —
Muszk Guda, Kejp szunia ruda !

Przysowie Narodowe tntidzkie. 2)

(Na nut: Hej, tam na górze jad rycerze.)

Nad brzegiem Niemna jest puszcza ciemna,

A poród puszczy klasztorek may;
W nifn co nocy zakonnicy

Lej kule przy gromnicy

Ju miesic cay.

Pewnie co bdzie — mówi lud wszdzie —
Kiedy si krzta sam ksidz Ambroy,

Kiedy gniewem Boym grozi,

A co nocy gdzie wywozi

adowne wozy.

Nie darmo wozi, nie darmo grozi.

Wszystek lud wierny powsta na mudzi,
A ksidz Biskup Boga sawi,

I kolejno bogosawi
I bro ludzi.

A lud wzbi gosy wierne w niebiosy;

Boe Perkunie ! strze syna twego

!

Strze mudzina Chrzecijanina,

Bij w Moskala w poganina

Jak w psa rudego

!
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Trbka zagraa, zagrzmiay dziaa,

I krew w Diibis cieka strumieniem, ^)

wita mudzi, mierz-no dobrze

!

W imi Tiójcy rwij po ziuuize

Srebrnym piercieniem ! *)

I strasznie siekli, w Bogu zaciekli

;

Ale w Poajciu — Najsodszy Chryste!

Z zorz rann zakipiao

;

Straszno wyrzec, co si dziao —
Zbrodnie wieczyste

!

Gosem ponurym piewali chórem

Ksia w kapturach on hymn aobny

;

A tu sycha wrzask dokoa,

I wpad nagle do kocioa
Lud niepodobny.

Wilkiem zajadli Kirgizy wpadli, ^)

I popyna krew strumieniami;

A Marya to widziaa,

I w otarzu zapakaa
Krwawemi zami.

XVIII.

PROKLAMACYA CHOREGO. O
WYJTEK z NARODOWEJ POWIECI :

PAN CHORY.
Tak zawdy byo w Litwie i na mudzi,
Jeli nie wierzysz, pytaj starych ludzi.

Adam jSIickieujicz.

Nie zmruy oka Chory noc ca.
Chodzi dokoa gumien i podwórka,

1 co ukada — a skoro odniao.

Wszed do komnaty, gdzie sypiaa córka

:

7*
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„Anusiu moja! tak do córki rzecze —
I mieli powsta, przecie nie powstali

;

mud si ruszya, a tu Litwa ciecze.

I czegó czeka? — Ot, czeka azali

W pomoc Korona nie przyjdzie z za Niemna?
Ach, biada Litwie ! Biada naszej gowie

!

Znowu nam piwa nawarz panowie,

A jeszcze w panów wierzy szlachta ciemna.

Czego tu czeka — jakich wiadomoci ?

e si tam bij, wiemy doskonale;

e si dotychczas nie pozbyli goci,

tem nam mówi nawet i Moskale.

Oni najedcy — a to ziemia nasza!

A jak si wemiem i my do paasza,

e snadniej pójdzie, sam rozum powiada;

Lecz to do smaku panom nie przypada —
To do estymy najpierwsi panowie, -)

A jak kraj broni to pierwszego niema,

1 wówczas mia fortuna i zdrowie,

I kady z wiatrem chorgiewk trzyma." ^)

„O! jam si nigdy nie uniós prywat!
Lat ju szedziesit mam urzd w powiecie,.

Sucha mi szlachta nie pierwsze ju lato,

To i posucha — Pisz Wa moje dzieci!"

„Wszakcim chory? W Pospolitej Rzeczy

Kiedy mia naród wyrusza do pola.

Dajc Koronie hufiec ku odsieczy,

Wzywa Chory szlacht w imi króla

;

I Pospolite Ruszenie stawao ^)

A tylko Wojscy zostawali w domu ^)

Dzi kady Wojskim, a Chorych mao,
I starych kordów dwign niema komu.

Ale na Bcga! — O! mam ja kord jeszcze,.
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Mam i osiówk, i Barskiego ducha ^')

I staro serca nie uja w kleszcze,

A rebiec rki wprawionej posucha.

To starym paskiem witego Franciszka

Owin rk i stawy przywi ')

Wyruszy powiat, i ja za nim zd —
A czyja duma niech si potem ciska !

Jestem Chorym, chocia niema króla

!

A com raz wyrzek, tego nie odmieni

;

Niech wic stanowi Chorego wola —
No, w imi Trójcy ! pisz Wa zalecenie \''

Panowie Bracia, Szlachta i Magnaci

!

Na kim, panowie, grzechy ci stare,

Kto si za modu widzia z Targowic «)

Kto chce zasuy na ssiedni wiar,

I na sejmiki wynie jawne lico —
Kto si podpisa na Grodzieskim sejmie '•>)

Cho-by to w drugiem? w trzeciem pokoleniu.

Niech miar nieszcz wystpek obejmie,

A potem spojrzy po wasnem sumieniu

:

Bo dzi nadesza pora — dziki Bogu !

Gdzie we chrzcie krwawym mona obmy zbrodnie,

Gdzie wolno walczy na wasnym rozogu, i")

I y poczciwie, albo umrze godnie!

A wic wszem w obec, z osobna kademu.
Komu dzi o tem wiedzie przynaley.

Tu si zaleca jasno i najszczerzej.

Aeby posuch da listowi temu

:

A zatem primo: w jak najbliszym czasie

Mie si gotowo do konia i broni

;

A konie poku, myle o zapasie,

1 sucha rycho dzwon z wiey zadzwoni.

Kto niema konia, niechaj idzie pieszo
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Z flint, szturmakiem, i jako kto moe

;

A konni potem traktami pospiesz;

Piechot zasie osadowim w borze:

Jej to siekaców da w torb nie wadzi, ^^)

A tak szykowa jako na obawie

;

Czasem siekacem jak czowiek dosadzi,

To zwierz nie jeden farbuje po trawie. '-)

Zanim kraj cay powstaniem osacz,

Regimentarze Rotmistrzów wyznacz, ^^)

Kady gospodarz w parafii swojej

Niech nad oddziaem obejmie komendy.

Kraj — to nie arty ! A czas dzi nie stoi

;

Wic baczne, bystre, mie mi oko wszdy

!

Moe dzi, jutro, gos straszny zawoa:
O ! kochajcy sercem wasze plemi

!

Brocie krwi waszej, waszego kocioa

!

Brocie praw waszych, brocie wasz ziemi f

Wydajcie na jaw wasze polskie cnoty.

Które pó wieku obca do niweczy!

Oczycie wasze szacowne klejnoty, i*)

Haec ornamenta Pospolitej Rzeczy

!

W on czas z przyborem, jak si wyej rzeko,.

Niech oraz Naród w Powiecie si wzburzy

;

Ale prostactwo by mi si nie wleko,

A szo porzdnie — bo kto onierz, suy.
W on czas niech szlachta na konie usidzie,.

Kordów pocignie na rozstajnej drodze;

Bo nasza Litwa sfrasowana srodze

Krzyow sztuk odrabia si bdzie.

Czemu secundo tutaj si ogasza

Szlachcie osiadej, jak te nieosiadej,

Ob senectutem na zdrowiu upadej, ^^)

I niemogcej podwign paasza;
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Aby ukazom nie dawa posuciu,

I przed sprawnikicm nie pada na duchu ;
^<^)

Ale z pocztku wykrtnoci sam
To czas mitry, to terminy mija —
A jak Exeqtiens stanie ju pod bram, i^)

To w po-za-drodze z czeladk rozbija

I setnych razów gociom nie aowa

;

Bo by inaczej na ze nam to wyszo —
I nigdy w niczem Moskwie nie fclgOY/a,

Choby ze wszystkiem zfrymarczy si przyszo : ^^)

Przeto wdliny, chleb i wódk star,

I co si tylko dla onierza zgodzi,

Chowa po puszczach pod gardow kar

;

Bo to inaczej Moskwa kraj ogodzi,

A Koroniarze strudzeni z pochodu

Jak tu nadcign, niechaj nikt nie powie.

I jako w puszczy dozna w Litwie godu

;

Owszem dar Boy niech poyj zdrowi.

A ten czas krótki, nim Bóg ich sprowadzi,

Sawnych z afektu dla kraju polskiego,

I z animuszu i z mstwa przedniego,

Litwa ju sobie i sama zaradzi

:

Bo wiedzie trzeba o tem doskonale.

e Moskwa przepa musi ju koniecznie

;

A cho tam troch bdzie niebezpiecznie,

Byle si wybi, byle kraj by w cale.

Jako Bóg ywy ! — wszystko bdziem mieli

;

Bo zawsze szczodr ziemia nasza bya,

A nim j w szpony Moskale ujli.

Lepiej, pamitam, ni dzisiaj rodzia.

Tertio: Rzd Polski, zanim si ustali,

ydostwu o tem powiedzie potrzeba,

I kto si z ydów z domu dzi wydali,
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Nie bdzie duej psu polskiego chleba;

Bo to nie hendle po puszczach ich wiod, i'-')

Przemys nie ciecze drogami ciemnemi

!

Oni hendluj gardami naszemi,

I przemylaj nad krajow szkod;
Wic za to bd na gardle karani —
Ale rabinom naley powiedzie

:

— Aby ydowie mogli o tem wiedzie —
I kto si teraz z ydów nie spogani,

Opiek sejmu nad sob mie bdzie —
I wyszynk wolny na miód, wódk, piwo,

I przywileje na hendle posidzie,

A z Królewszczyzny dostanie paliwo ... ^o)

POST SCRIPTUM.

Gdzie drwa rbi, zwykle trzaski lec;

A zatem jeszcze i ten punkt doo:
Jeeli naszym — co atwo by moe —
Pogask szabl za blisko przywiec,
To ich pochowa jak si braciom godzi,

A za ich dusze da na msz aobn:
Lecz niech mogiy cho woka przegrodzi,

Naszych osobno — a Moskw osobno.

Mogi naszych wysoko wznie mona —
A ich nie trzeba — byle cierwo schowa;
Naszym, jak zwyczaj, krzye pobudowa!
A Moskalom nie — bo Moskwa bezbona. '-^)

Et haec ogaszam, znajc kraju chci, 2-)

Reszta si zoy na ssiedniej radzie.

I.oco sigilli wasz brat szlachcic kadzie 23)

Rodowitego klejnotu pieczci —
I czy affekt, z jakim przynaley
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By dla Rycerstwa yczliwemu bratu —
Czemu wiem kady z ssiadów uwierzy.

ANDRZEJ KOREJWA,
Chory Powiatu.

XIX.

PLACÓWKA POD BIRUT. ')

Na falach morskich zgasa dzienna zorza,

I zamierzch may agiel wród ciemnoty,

Fal rozhukanych sycha tylko grzmoty,

I wicher z deszczem siecze w twarz od morza.

A pod Birut, wród lenej ustroni.

Polskiej placówki byszcz czasem bronie.

Jedna poowa nie zesiada z koni,

Druga poowa pasie w rkach konie...

„Na wam manierk! jest tak kilka czarek — -)

„A pacie konie! — bo skoro zawita,

„urawim gosem Czerkies nas powita, ^)

„I celnym strzaem pogaskich janczarek.

„Wic póki mona, i jak mona jeszcze,

„Spoczn na chwil." Rzek — o ziem si rzuci

Niechaj gra morze, niechaj lej deszcze,

Ju-by go teraz piorun nie ocuci.

Usn i marzy — a na snu zwierciada

Wychodz czasy modoci zapade

;

Sny i obrazy, czucia i widziada —
Przy troskach kraju na jawie poblade.
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Zda si, i skrzydem do nieba przybity,

Jakby kobierzec szeroko rozwity

Przemysk ziemi widzi pod stopami,

I znane wioski pomidzy sadami.

Bdz ruczaje, krzyuj si drogi.

Wzgórzami szumi cieniowane bory.

Gdzie nie gdzie stercz i cerkwie i brogi,

Z po za lip starycti wygldaj dwory.

Na prawo wida zamglone Karpaty,

Zachodem pon Kresowickie wiee; *)

Na lewo pikna równina si bierze,

Wida przy cerkwi rozsypane chaty.

Gniazdo bocianie na starej stodole,

I sycha renie stada domowego;

A troch bliej, w sadowiny kole.

Wznosi si baszta — na niej dwór owczego. ")

Jake to sercu tak znana ta strona

!

Co si migno... sycha brzk okienka...

Bkitna suknia... czarny wos... to ona

!

Westchn — to moja, to moja panienka!

I zda si, razem z westchnieniem puszczonem

Biey, czy leci, czy powietrzem pynie

Ku niej, a ku niej — i za dworem onym;

A krzye cerkwi mkn pod nim w dolinie.

Wtem strza, i drugi — „Na ko! na ko! Wiara"!

I wicher z deszczem uderzy od morza.

„Ha! dziki Bogu! — wszak to tylko mara?!

„Dalej mój koniu! nie dla nas tu zorza..." ^)
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XX.

MATUSZEWICZ
w TROKACH. 1)

Precz Iwan Mekita!

Bro nasza nabita —
Strach na nieboraka.

Rajnold Suchodolski.

Ronie jelnik — a tu za nim ")

Le stare Troki —
Dudni mosty pod powstaniem,

Tentni trakt szeroki.

Matuszewicz z Owsianiszek,

I Tur z pod Olity,

I Sekowski z Górnych Szyszek 3)

Wpadli na trakt bity.

Spostrzeg Czerkies hufiec w biegu..

Zna do miasta daje —
Krzykn, strzeH, a w szeregu

Moskal w rynku staje.

Matuszewicz wpad na czele,

Piset Jegrów zblado.

Wpad, dowódzc pod ko ciele,.

Piset Jegrów pado.

Padli plackiem na kolana,

I o pardon prosz;

I pokornie do nóg pana

Karabiny znosz.

„Wszak-to Bracia si udao!
— Rzek wódz do powstaców —

„Tylko wawo! tylko miao!
„A nabierzem raców ^)
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„Teraz trzeba pój do Grodu

;

„Przypnijcie kokardy!

„I wy dzieci! ju za modu
„ywcie umys twardy."

wawo chopcy poskoczyli,

Jli ory zrywa,

Stos nakada jednej chwili,

I przy stosie piewa.

Na odwachu z rusk broni

Chodz ju powstacy.

Chopcy w rynku ydów goni,

A pod stra bracy.

„Co te wódz tam robi w Grodzie?"

— To dziwne pytanie

Radzi z szlacht o narodzie,

Bo to nie art panie?

Pewnie dzi po wszystkiej Litwie

Poobsya druki,

I Moskali w jednej bitwie

Wyrnie co do sztuki.

„Co tam Wa o drukach baje!"

— Szoejko zaprzeczy —
„Czy waniejszych niema rzeczy.

Ni si Waci zdaje?"

„On mudzinom rad udziela,

— Bo wojuj sysz —
I do Pana Lelewela

Jakie listy pisze." ^)

Gdy tak radz, w Sdzie Grodzkim ^)

Matuszewicz stoi;
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Skoni gow panom Trockim

I rzek: „Bracia moi!"

„Gdymy dzisiaj, sercem miaem
„Przypili te wstgi,

,,Poszukajcie w Grodzie caym
„Jak najstarszej ksigi.

„Trzeba wpisa w ksigi stare,

„I na bach Moskali,

„Dzie dzisiejszy — by mia wiar,

„By go pamitali.

„Policmajstra mi przystawcie,

„I cnych jego braci,

„Tylko dugo si nie bawcie,

„Bo to si czas traci."

Z brzkiem szabel, z wrzaskiem, szumem
Szlachta si rozbiega.

Policmajstra dworzec tumem
Jak baszt obiega:

„Hej, Sprawniku! hej. Naczelny!

Gdzie-e nam si podzia?

Wszak-to dzisiaj dzie tabelny -)

Czy ju mundur odzia?

„Wiemy e si zawsze pada, ^)

Chciae bunt wysysa.

Bóg ci szczsn chwil nada.

Moesz wszystkich spisa.

„Wya, ustrój si w ordery,

Wszak-to ci si godzi?

Chod do pana sugo szczery.

Chod — on ci nagrodzi."
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Szpiegów pierzcha gdzie haastra:

Powstacy nie bawi,

Wiod duchem poHcmaistra,

I przed Wodzem stawi.

„PoHcmajstrzel syszysz wrae?" '')

— Sysz panie! sysz! —
„To pisz w ksig, co ja ka!"

Pohcmajster pisze:

— W dzie witego Saturnina 1°)

Z Warszawy wieczorem

Wypdzono Moskwicina

Z caym jego dworem.

Gdy to zaszo, Naród cay

W Koronie si wzburzy:

Sejm zwoano dla uchway,

A sejm praw swych uy.

Da ludowi or rdzawy.

Wezwa polskie kraje;

A dzi dowód wspólnej sprawy

Tutaj Litwa daje.

Dzi Troczanów prysy pta,

1 krew wrogów pij;

A wic bracia! niech nam yj
Narodowe wita!!!

Wiwat dzielno polskiej szabli!

Wiwat Trzeci Maja!!!

Pisz, bo ci tu porw dyabli!

Niema Mikoaja.

j)o! — Niech wiedz co si wici

„Niech w dzwony zadzwoni!
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„Gdzie jest piecz!" Ha pieczci

Nie byo z Pogoni.

„To i na to znajdziem rad —
„Dobywam paasza,

„I guz szabli na lak kad;
Bo to piecz nasza!"

Rzek — podpisa, podpisali,

Podpili, podjedli

:

„Na ko! na ko!" wawo siedli,

I dalej, a dalej —

XXI.

NIEDOLA.

Da, Oszmiana z nasz Lida ^)

Zawsze razem id -)

Dziesi niedziel ju powstanie

Wojuje w Oszmianie;

A na Lidzie ludzie w biedzie, •^)

Lida rakiem ciecze,

Zboa zwala dla Moskala,

I suchary piecze.

Do Gonidzy z sucharami

Pognali co prdzej ^)

A powróci lud z torbami,

Bez koni i w ndzy.

Tskno, nudno, wyy trudno.

Gucho jak po stypie,

A cholera ludzi zbiera ^)

I cmentarze sypie.

Na wie czerkieskiego noa
Dry naród niebogi;
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Przecigny krajem wrogi

Jako kltwa Boa!
A w Koronie niebo ponie

unami daleko,

Jak kraj dugi, wszystkie strugi

Krwaw wod ciek...

XXII.

PODJAZD.

„Poruczniku, spraw-e-no si.

Pojed mi na zwiady!" —
Rzek, a podjazd ju po rosie

Znaczy wiee lady.

„Stójcie! — byso jakie licio,

By nie popa w zdrad.

Strza nie wolny! — sta! sta cicho!

Ja go sam dojad."

„Wszak-to Kozak?" — „Kozak Panie!

Zaraz on dostanie

;

Czy tam w zdrad, czy nie w zdrad,

I ja z panem jad."

„Wpadniem oba z hukiem, krzykiem,

Poczniem ich od koca,

Wyem si przed pukownikiem,

I przywiedziem Doca."

„Bo to duszy nie pociesza

Rewolucya taka,

Kiedy otrów czek nie wiesza,

I nie rnie kozaka."

Rzek — i ruszy — nie zabawi,

W powietrzu go owi,
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Lekko rani; lecz doprawi

Batem kozakowi.

„Czego paczesz Docze stary?

— Porucznik go pyta —
Wzie moe nie do pary?

Lecz ju teraz kwita.

Nie masz broni, a my noem
Bezbronnych nie rniemy,

Dybów tobie nie zaoym ;
i)

No, id dyable niemy!"

„Bahorodia!— Doniec rzecze—
2)

„Mam plecy kozacze —
„Cho nahajka plecy zsiecze

„Doniec nie zapacze.

„By w Paryu, by w Sybirze,

„A z nad Donu rodem,

„Za Bakany niosy hye
„rebce Doców przodem.

„Wszdzie bywa, wszdzie bili,

„Niech czort porwie Cara!

„Ale to dla Doca kara,

„e go dzi zowili.

„Bo có na to bracia powie,

„e z marnej przygody

„Da si schwyta pastuszkowi

„Doniec siwobrody!?*'

I zapaka — A Krakusy

Z jzykiem wracali ; ^)

„Uciekajcie w stepy Rusy!"

Wracajc piewali.

8



114 PIENI JANUSZA

XXIII.

PATROL. O

„Hej, panienko! dla Boga!

Czy si boisz Polaków?

Czy do Litwy to droga?

Czy tu nie ma Kozaków?"

— „Da, uchowaj nas Boe!
„Tu nie byo Moskali

;

„Lecz w zacianku w zaborze

„Dotd puszcza si pali.

„Troje dzieci zabili,

„Matk z chaty wygnali,

„Potem chat spalili,

„I jaówk zabrali.

„Niech Waspanów nie gniewa,

„em nie chciaa zaczeka;

„Lecz na Litwie dzi dziwa,

„A wszak trzeba ucieka!

„Jam mylaa... nie powiem...

„Lecz to teraz czas taki...

„Jam mylaa... ej, powiem

!

„ e Waszpastwo Kozaki".

„Nie, my duszko, Polacy,

„My z za Niemna przybyli."

— „A czy wszyscy tam tacy!

„To nie dziwo, e bili!" — -)

XXIV.

PAN RÓYCKI. O

Snuo jezdnych si nie mao
W noc po lesie caym,
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A nade dniem zakipiao

W Kurowicu Maym. -)

Przebieg odgos po czeredzie:

Jak nasz Hetman zwa? —
„Oczajdusza! bo powiedzie 2)

Na tatarski tan!

„Kdy góra — orem wzlecim,

Wichrem step przebdziem,

Kniej wilkiem si pomiciem,

A wod abdziem." ^)

— „Nue Wiara szeregami,

„Na czoa kto chwat!''

„Tu chwat kady" — „To Bóg z nami

A Moskal psu brat!"

Bujne kosie ziemia roni

Bronami rozbita,

To i doli nam nie wzbroni

Pier bron przeszyta. ^')

yj ludzie co zaznali

Lepszy stary wiek,

I jak wasny grunt deptali

Bugu drugi brzeg.

A nam- dzi nie wolno bdzie.

Po oboim brzegu '')

Pawi konie jak abdzie,

I hula w szeregu?

Oj, powróc wieki nasze,

Wróci dola nam!

Jak przywdziejem czapki lasze,

Pokonim si wam!

8*
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Pan Róycki siad na konia,

Bysn kord junacki,

Dmuchm przodem a przez bonia

Czesze hufiec gracki. ^)

Miasto kroci dwiestu wstao,

Dwiestu bdzie y;
Bo tych dwiestu rk dao,

Hab kroci zmy.

W Hucie rankiem ona pacze, ^)

Tych jej dzieci szkoda

:

Pod Róyckim konik skacze;

Nie pacz pani moda!

Jak gos dzwonu sioem pynie^

Gruchnie Polszcz wie,
A cze bdzie tej druynie

I wodzowi cze!

XXV.

POWSTANIEC LITEWSKI.

Jedzie szlachcic okoliczny,

Konik pod "nim liczny.

On do kord przypasany,

A konik zhasany.

Hej, duszeczko ! hej panienko!

Wyjrzyj przez okienko

!

Mam konika po Czerkiesie,

A on poleg w lesie.

Powiedz ojcu panieneczko.

Powiedz jaskóeczko

:

Niech ju wyjdzie z puszczy czarnej,.

Bo to postrach marny.
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W ejmach nasi Polakowie, ^)

Jako same zdrowie,

Z po za Niemna ju przybyli,

Obóz rozoyli.

Co tam broni, co tam cudu,

Co licznego ludu

!

A tak ywo ognie pon.
e a bije ono

!

A przy ogniu brzmi wesoa
Piosnka do okoa:

„Albo my to jacy — tacy?

Wszak-ci Krakowiacy! -)

„Nie pobij naszej wiary

!

Ojczyzna nie zginie,

Póki Litw Niemen stary,

Polsk Wisa pynie..."

A wic bd mi szczerze rad.

Wszystko ze przeminie;

Bo od Wisy oni jad,

A tam Niemen pynie...

XXVI.

MAZUR. O

Pikna nasza Polska caa,

Pikna, yzna i nie maa!
Wiele krain, wiele ludów,

Wiele stolic, wiele cudów;

Lecz najmilsze i najzdrowsze

Przecie czeku jest Mazowsze!
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Bo gdzie takie cudne stroje,

I piewanki i dziewoje?

Kto w podkówki tak wykrzesze?

Komu mie tak pielesze

Jak ojczyste Mazurowi ? -)

Niechaj caa Polska powie.

Po za Niemnem puszcza sroga,

A na Rusi botna droga,

Góral zbytnie podkasay,

A Odraki lud zniemczay; ^)

A wic nasza, nasza góra.

Nie masz w wiecie nad Mazura!

Mówi, e tam na Podolu

Ronie yto bez kkolu

;

Ale u nas dary Boe
Pyn Wis a za morze.

Przypiewuj jej flisaki, — ^)

A grosz czek ma jaki taki.

Gdzie za wiatem Dniepr tam pynie,.

Sawne konie w Ukrainie

;

Ale kto, jak Mazur wanie.
Wiozc z konia biczem trzanie!?

Kiedy jedzie do Warsgi ^)

Mówi wszyscy: Mazur tgi!

Tgi Mazur wej w pokoju! ^)

Lecz si przyda i do boju.

Znane w Polsce kosynjery,

I do boju Mazur szczery.

Gdy do kosy si przyoy,

Tnie Moskala jak gniew Boy.

Dana, dana, dana, dana.

Za ojczyzn mia rana!
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Prdzej zgin rzeki, góry,

Nili Polska i Mazury;

Bies ci porwie Mikoaju,

A swoboda bdzie w kraju.

I zanuc w Polsce ludzie

O Mazurach i o cudzie;

Bo Bóg, eby wiat dzi tworzy

Ju z Mazurów by go zoy,
A porodku nich niecnot

Mikoaja na zgryzot.

XXVII.

DUMY WIDORTA. ')

1. EMIR TAD-ULFECHR. '^

Scichy wiatry nad wieczorem

Od zapadniej strony.

Na oazie leg taborem 3)

Emir zamylony. ^)

nic o stepach i o zysku

Arabowie spali,

A Kozacy przy ognisku

Tak pie piewali:

Hej ! Emirze, Atamanie ! ^)

Synu Wojewody ! ^')

Jako zdrój w Arabistanie ')

Pynie wiek twój mody.

Pynie — pynie — lecz przepynie

Jako pie wesoa,

A zatsknisz po rodzinie.

Zatsknisz do sioa.
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Lubo teraz w naszem siole,

Ciepy wietrzyk wisn,
Mgy przemkny czarn rol,

I miesic zabysn.

We mgach dzikie kaczki lec.

Wabi przepiórzyce,

A uczywem w chatach wiec
Nasze krasawice.

Nie raz dziuba rce amie : ®)

Idzie lato, zima.

Próno czeka!— sroczka kamie,^)

Lubych goci niema.

W naszej cerkwi nietoperze.

Stary krzy upada,

Za nas caa ju gromada

Odmawia pacierze.

A nas wodz wiatem mary

Po za obce rzeki,

A my wieziem drogie dary

Do pogaskiej Mekki. ^^)

My na obce pokolenia

Lecim przez pustynie,

A tam Moskal lud wyplenia

W naszej Ukrainie.

Kiedy — Kiedy Atamanie!

Znajdziem sobie niwo?
Kiedy bdziem na majdanie

Kosi szabl krzyw?!

Nieraz dziuba we drzwiach stanie,

O zdrad nas wini;
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A my — Ojcze Atamanie!

Dyszem na pustyni.

Gdzie zdrój wod nie pociecze,

Wiatr nie czesze boniem,

Gdzie kruk koci nie zawlecze,

Tam my toczym koniem.

We dnie spieka nad taborem,

W nocy gad si wije

;

Ach! a serce nad wieczorem

Codzie ywiej bije.

Czy nie lepiej tobie byo
Pi z Lackimi pany?

Wszak za stoem sucha mio
Jak brzmi teorbany?" ^^)

Czy nie lepiej wasnym byo
Stepom si poali?

Z moojcami pod mogi
Nocny ogie pali?

Trawa buja ciek nasz,

Jak zdrój lata pyn.
Oj! zatskni ko za pasz.

Kozak za dziewczyn!

„Cyt! cyt, druhu!— cyt kozacze!''

— Ataman zawoa —
„Kiedy nasza luba pacze,

„To zdym do sioa.

„Siodaj Guldj— nabij bronie—^-)

„Dalej druhy przodem!

,W Czarnem morzu mimochodem
Napoimy konie''.
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2. HETMAN ZOTOBRODY. O

Po nad Dnieprem ttni konie,

Dziuba klaska w liczne donie

:

Wróci Hetman zotobrody

Gdzie z za wiata, gdzie z za wody!

A mia Hetman zotobrody,

Gdzie z za wiata, gdzie z zawody!

Jasn szabl jako soce.
Po niej zotych y tysice.

A mia Hetman zotobrody

Sto par koni gdzie z za wody,

Pene yek, smuke, zwrotne.

Jak sokoy bystre, lotne.

A mia Hetman zotobrody

Huf kozacki dowiadczony;

Jasno byszcza nó na gody.

Co Wielkanoc powicony.

A mia Hetman zotobrody

I dziewczyn jak zazul,

I piewaka, co przygody

Umia wyda w pieni czule. -)

Zawyj wichrze w puste szlaki!

Gdzie Oxana bdzie wtóra ? ^)

Gdzie pan taki? — gdzie dwór taki?

I gdzie piewak jak Padura?!

Pomkn Hetman wichrem rwcym
Jednej wiosny na Moskali,

Bysn w koo pómiesicem —
„Hej, moojcy za mn dalej!
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„Nu do spisy! nu do noa! ^)

„Jako sokó ko poleci

;

„A ród nocy nam zawieci

„Po nad Moskw jasna zorza!"

I zaszumia huf parowem,

Dziaa grzmiay, krew pyna,
Szabla szabl w bryzgi cia.

Dziaa grzmiay pod Daszowem : ^)

A sam jeden na uboczy,

Opuszczony czy odcity,

Zotobrody Hetman toczy

Na Arabie w pó-zakrty.

Tu, tu za nim leci tuszcza.

Ju nie jeden ostrz zawadza,

A on konia raz wypuszcza —
To wypuci — to osadza.

Pdz, pdz — on uwodzi —
Dopdzaj — on osadzi —

Nie jednego z sioda zgadzi,

I wypuci i uchodzi.

Uszed... przepad... a Dniepr pynie.

zy limanom niesie w dani — ^)

Powiedz Dnieprze Ukrainie:

Gdzie twe piewcy i hetmani?...

3. GULDJA HETMANA.

Lotnm widzia ja ptaszyn

W Czarno-morców kraju.

Pikn znaem ja dziewczyn
W baszowskim seraju, i)
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Sawny ko by w zotym rzdzie

U starego Chana;

Lecz nie byo i nie bdzie

Nad Guldj Hetmana!

Tam to gówka! tam to uszko!

Grzywa w drobne kosy!

Gdzie stpia lekko nók,
Nie strcia rosy.

Kiedy kozak j pogaska,

To jak dziewcz mika;
A jak Hetman j pogaska.

To przed gankiem klka.

Kiedy pomkn z Zaporoa,

Wichry ostaway,

A za Dnieprem gasa zorza,

A trzy morza gray.

Za co Dnieprze w wiecie syniesz.e z Orlego Lasu?!

Kiedy dzi ju nie tak pyniesz

Jak dawnego czasu.

Dzi ju tylko Ukrainie

Mogiy hetmani —
<juldja stepem nie popynie.

Ni sokoy za ni.

XXVIII.

PIE DO MIODU.

Gdy pod strzech jeszcze cich

Siedzia stary Piast z Rzepicha,

Na Kujawach dla wygody
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W zapas dziatwie syci miody! ^)

Ziemi naszej da dziedzice

Spyn naród pod Kruszwic -)

I spynwszy dozna godu

:

Piast mu strawy da i miodu —
A lud krzykn za kolej:

„Ojcze Piacie! koodziejo!

Godzien nasze ziemie sdzi,
Kto tak doma gospodarzy,

Kto nie umie doma bdzi
I narodu dobro zway

:

Ty to w wiecu nam zasidziesz,

I Ty gospodynem bdziesz.

Gospodynie yj!

I ten miód nam lej!

A my bdziem miód ten pi
I tych lackich wrogów bi —

Gospodynie yj!"

Z Piasta poszo sawne plemi,

Pod Piastami rosy ziemie

:

Skib orzc w czoa pocie,

y o miodzie lud w szczerocie

;

A gdy rozgrza pier ognist,

Kordem Niemce ci sierdzisto!

I by tgi jak miód dawny,

I jak stary miód — wytrawny

;

Jak miód szczera cieka mowa.

Jak miód zdrowy — rada zdrowa!

Krzepko bya w Lackim rodzie —
A na radzie — prawda w miodzie —
Gdy rozpara szczere ono,

Zwycistwami bój koczono,
A Piastowe wiece zgod;
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I lud woa: Wojewodo!

Gospodynie yj!

I ten miód nam lej!

A my bdziem miód ten pi,

I tych naszych wrogów bi —
Gospodynie yj!*'

Kiedy gadk wnuk Piasta ^)

Wzi Jagieo zapuszczaski,

Jako ma imi niewiasta,

J si Lachów lud pogaski

:

I na uczt ludów dwoje

Wniosa dziewa Piasta ziemi,

A Jagieo swoj zbroj

I to twarde lene plemi!

Lipiec bogom powicony *)

Przywióz ksi dla swej ony —
I przystojne byy gody.

Bo stuletnie pito miody!

W krwie maeskiej zaegnany

Znik duch wani wród biesiady,

A koronne rzeky pany

:

„yj nam Ksie wiatowady!
Gospodynie yj!

I ten miód nam lej!

A my bdziem miód ten pi,

I tych naszych wrogów bi —
Gospodynie yj!''

Wieki — króle — legy w grobie...

Lecz lud yje — i miód mamy,

My po mieczu bracia sobie,

A Litewski miód ten samy!

Dalej Litwo! z dziatw Piasta

Niechaj przyja dawna wzrasta!
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Niech przy miodzie na znak wiary

Lach odnowi sojusz stary!

Ongi wnuka Piasta — Litwie,

A dzi Litwa — Lachom on:
Stalmy przyja w krwi ochrzczon, ^)

Powicon w setnej bitwie!

Dziadu! dziadu! jak podchmielim

Na Htewskim waszym miodzie —
Dusz zato rozwesehm,

Bo zapiejem na wychodzi :
''')

„Gospodynie yj !

I ten miód nam lej!

A my bdziem miód ten pi,

I tych naszych wrogów bi —
Gospodynie yj ! !

!''

XXIX.

WACHMISTRZ DOROSZ
NA LITWIE.

Czy te Hcho mi nadao,

Suy z tak ruchawic? ^)

Suby adnej, ducha mao —
Tylko starym baki wiec! -)

Same tylko wielkie pany,

A ja prosty wachmistrz sobie,

I cho ciemny, cho nieznany.

Za puk cay sub robi.

Czek si musi napracowa
I nie mao ponie sromu,

Bo gdy przyjdzie rozkazowa,

To i sucha niema komu!

/
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Nieraz krzycz: „Sta! Komenda!''

Gdzie tam panie im to w gowie

;

Szwadron po wsi gdzie si szwenda, ^)

Lub jak skuty chrapie w rowie. '*)

W caym puku dawnej daty

Czek sam jeden — a niemio,

Gdzie wymary stare chwaty —
Nie tak — nie tak panie byo! . . .

Mój pukownik onierz stary,

Nie dzisiejsza nasza druba,

Tgi czowiek — zna, co suba,
Có — gdy niema starej wiary!

Z rekrutami trudna sprawa,

Bo jak cay puk — ssiady.

Wic gawda, rada, wrzawa,

A dwóch tylko nie da rady.

Nieraz woam: Rusza rano!'*

I wyprawiam, gdzie wypada,

A on mae si nieglano ^)

I przyzywa wnet ssiada

:

„Suchaj bracie — hej panowie!

Czymy na to tu zjechaH?

Niechaj kady z panów powie —
Bymy gdzie na deszczu stali ?"

I zastawia si ssiadem.

Bo ma w puku szkap wasn —
„Z takiem wojskiem, z takim adem,

Niech pioruny w puk ten trzasn!"

Cho posucha nawet który.

Zajmie poczt i nie gada —
To jak wymknie z jakiej dziury,

Gdzie tam kozak — krzyczy: „Zdrada !**

W
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„Ha -^ to darmo! Ja inaczej

Stawia widet ju nie umiem, '')

Ani wojny nie rozumiem

Jak — e jeden zawsze znaczy."

Biada — modsi na mnie licz,

Wal jak na szkap siw
;

Niby starsi tylko krzycz

:

Nu Doroszu! dalej — ywo!
Dorosz patrol dzi prowadzi,

I jzyka niech postara,

Dorosz niechaj sobie radzi

:

Niema owsa, godna wiara —
Dorosz! a czy kute konie?

Dorosz — na sd i do rady!

Dorosz sub ma w szwadronie,

Dorosz jedzie dzi na zwiady —
Sowem, panie — mówic krótko

Hasem w puku imi moje!

Brzmi wieczorem, brzmi z pobudk, ')

Dzie przejed, noc przestoj;

Bo to mao wa ijiodzi,

e si w subie wiek strawio —
e si starszych poczcie godzi -^

Nie tak — nie tak — dawniej byo!...

Cika suba obozowa —
Ale jeszcze z ni pó biedy

;

Jako lezie — ale kiedy

Ju o boju przyjdzie mowa:
Wolabym si z bab wadzi, ^)

Albo jeszcze i co wicej,

Ni do boju poprowadzi

W dobrym szyku puk panicy —
Bo tam ogie, a tu — rada

;

9

I
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Koniec koców zawsze jedno,

Na deresza Dorosz siada ^)

I harcuje szkap biedn —
Jeszcze siebie nie auj,
Cho i moja krew nie woda —
Ale konia, panie, szkoda!

Bo to ko mi si marnuje.

Wówczas kady ma wymówki

:

Bo ten wróci od placówki, ^^)

A ten chory — a ów city,

A czwartemu ko ustanie,

A pitego le podpity,

A nie jeden stchórzy panie

;

Wówczas pochlebstw ju bez liku

:

„Hej! Doroszu — stary wiku! ^^)

Nasze stopnie to androny! ^^^)

Waszmo musisz tu zaradzi,

Waszmo — onierz dowiadczony,

Waszmo musisz poprowadzi!"

No, no, dosy — dosy tego.

Ju to wstyd dla modej wiary,

Kiedy chwali trza starego,

Ale swoje zrobi stary.

A wic ruszam wprzód plutonu! i-)

W pierwsz lepsz wpadam luk,

I rn panie bez pardonu

Po uasku swoj sztuk!

Ale ledwo bój ustanie,

Zaraz trac na walorze — '^)

Wówczas nikt ju starych panie

Za stworzenie niema Boe —
Wówczas na nas peno kwasu.

e my starzy nic nie czujem,

I jakiego ducha czasu i-^)



CZ PIERWSZA 131

Wyschym mózgiem nie pojmujem!

Co to znaczy — wiedz kaci?

Bo to odkd w wiecie yj,
U mnie duch — co dobrze bije!

A czas to — co dobrze paci!

Ale u nich to ten tgi,

Co garduje ca si,

A kto schlebia, ten wart wstgi —
Nie tak — nie tak — dawniej byo!...

Ot — nie dawno, gdymy stali

Z caym pukiem w przedniej stray,

Tak si panie krucho zdarzy,

e nas omal nie zabrali

;

Moskal prawie nas otoczy,

Ale odci nas nie zdoa,

Pan pukownik przed front skoczy

I do siebie mnie przywoa,

I rzek do mnie : „Ot — wiesz stary,

e si niemam kim posuy.
Dwóch nas tylko z dawnej wiary —
Dalej trzeba ju odurzy :

i^)

Jed do sztabu — we papiery,

Zdaj wodzowi raport szczery —
Niech te o nas przecie radz,

Bo nam djabl upnie dadz/' ^^')

Rzek — a jam si kopn cwaem,
(A nie byem nigdy w sztabie).

Wódz! nie arty — pomylaem.
Szlify wodza to nie grabie —
Nu tu wika na czem scuwyta!

Nu z nienacka mnie zapyta!

Trzeba mu si odci sprawno —
Nu zapyta : „Suysz dawno ?
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Kiedy dosta krzy francuski?

W wojnie pruskiej — czy te ruskiej ?

Czy tam kontent z modej wiary ?

Czy was racya, od dochodzi? i-)

Mody onierz czy z zapaem ?

A pukownik czy zdrów stary?

Co si wici? — wróg czy godzi?

Czy s dziaa? — jest piechota?

A po skrzydach las ? czy bota ? .
.

"

Zgoa wszystko pomylaem
;

Kontent ruszam — wiatry wiej,

Czasem spojrz — s depesze?

A mój deresz sobie czesze . . .

A si wszyscy djabli miej!
Wic stanem w sztabie rankiem,

A otarszy czoo z znoju,

Wi konia tu przed gankiem,

I rn prosto do pokoju.

Gdzie wódz? pytam — „Czy zwarjowa,.

Któ o wodza tak si pyta?

Zna e w puku si wychowa —

"

Gdzie wódz? rzekem — mów i kwita!

„To odactwo, to natrty!

Wódz pi jeszcze, bo dzie chmurny."

A szef sztabu ? — „Szef zajty — " ^^)

A dyurny? — „pi dyurny — '' ^^)

Wszak mój przyjazd nie wizyta.

Przez noc ca tutaj spiesz.

Tutaj panie s depesze!

Zbudzi sub — ot i kwita!

Gdy to rzekem, on si zdziwi,

Stukn, mrukn — nosem skrzywi

I samego mnie zostawi —
Alem niele si ubawi,
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Bom sta ze trzy godzin w sieni,

A trzy godzin — to niemao

Gdy czek godny po bezseni, '-")

Wic mi si na sen zebrao

;

W kocu myl, po niewoli,

Co te wódz tak dugo robi?

Pewno jaki plan sposobi —
A tu sysz — „Wódz si goli?"

Nieche goli, kiedy goli,

Bo i naszych panie gol,

I Moskale nie swawol,

A jak bij, djablo boli!

Wreszcie dano znak — „niadanie!"

W jednej chwili — szastu, prastu —
I wypada do mnie panie

W okularach siedemnastu!

Orszak cale okazay!

Wszyscy smacznie zajadali —
Po francusku rozmawiali

I perfumy zapachniay —
Tu si widz nie le dzieje.

Bo tu tylko wino pynie,

A tam krew si polska leje —
Ach ! i puk mój moe ginie! ...

al mi byo pukownika,

O depesze nikt nie pyta,

Nikt mi z panów nie powita —
Jam nie umia ich jzyka

;

A wic staem w ktku cicho,

W kocu myl — co za licho?

Dla starego rzecz to nowa.

Ej — chybiem wiosk pono —
Tu po polsku ni pó sowa,

A o sztabie mi mówiono.



134 PIENI JANUSZA

W kocum pozna tych Ichmoci,

To Francuzi niezawodnie,

Których wódz chce uczci godnie,

By zna Francuz, e tu goci

;

Gdym to myla — z min tg
Na wiarusa jeden wpada:

„A hultaju! a ciemigo!

Przydymiona czekolada!"

A wic rzekem: Niech nam yj!
Wszak to nasi, nie Francuzi —
Ale warto im da buzi!

Zna, e si o wolno bij —
I al serce mi ucisn . . .

Ukoczono wreszcie gody.

Jam z raportem si przecisn.

Wzi go jaki panicz mody. —
Wzi, przeczyta, na stó rzuci.

Potem mrukn — „To le panie,"

Przez nos jak piosnk nuci,

W kocu rzek mi niespodzianie

:

„Korpus rozkaz tam odbierze —

"

To puk panie! rzekem skromnie;

„To puk tylko? Wielkie zwierz!

Lecz i o nim tam si pomnie."

W kocu do mnie rzek wspaniale

„Wiarus wódki si napije.

Bo ja znam to doskonale,

W puku licho tam si yje."

A co tego to za wiele —
A wic panie rzekem miele

:

„Nie tak licho jak niegrzecznie!

W puku troch niebezpiecznie!

Co do wódki to i kwita!
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Bo mam wódk od kozaka

;

A cho moe i nie taka,

Milsza dla mnie, bo zdobyta!"

Tak burknem im przez zby,

Gdyby mi si popad który —
To by pozna, jak Mazury

Kpów pytluj na otrby! -^)

I wyszedem — na spiekocie

Ko mój biedny sta przy pocie

Z gow na dó pociylon:

„Oj nam obu le tu pono —
Pójd mój koniu — le w tej stronie I

Kltwa kraju na niej ley —
Tutaj piorun w nich uderzy,

Albo ziemia ich pochonie,

e tak su tej ojczynie . . .

Siadem na ko ledwo ywy

;

Ból si wzruszy w kadej blinie.

em si musia uj grzywy —
Chciabym zgin, powiem o^.:erze.

Gdy si sawy wiek przeyo
;

Lecz i kula dzi nie bierze —
Nie tak . . . nie tak dawniej byo!..

XXX.

POLKA.
A serce, prorok, nie mieci si w onie

Sew. Goszczj'skt.

Do póna wczoraj syszaam dziaa,

A przez noc ca psy wyy

:

Nad samem ranem, gdym si zdrzemaa.

Trzy mi si krzye przyniy.
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Jeden — na pónoc wbity daleko,

Drugi — na obcej sta ziemi,

Trzeci — nad grobem i krwaw rzek,

Niby pomidzy swoimi.

Pod nim czek jaki lea przebity,

Zmary, czy bólem wyblady

;

A gdym westchna — pky bkity,

I pery z nieba upady —

Upady deszczem na moje oe

!

Spojrzaam w okna — dzie by ju duy;
Lecz pery .... krzye .... o! wielki Boe I

Ten sen nie dobrze co wróy ....

Co nocy niebo unami ponie.

Codziennie soca wschód krwawy:

Ach! straszno spojrze ku tamtej stronie.

Kdy si wa te sprawy!

Gdy si po bitwach mylami nosz, ^)

Zda si, e w miejscu stoj godziny:

Wówczas ja Boga ze zami prosz.

By mi dzie uly jedyny.

Mija . . . noc idzie . . . lecz nie w mej mocy
Usn, cho gowa do snu si schyla:

Co niby chodzi, stuka po nocy,

A zegar staje co chwila.

I bez wytchnienia trwoga jednaka.

e jej ju ono duej nie mieci

;

Gdyby list jaki — gdyby wie jaka!

Nie! ... nie chc! nie chc tych wieci!

Bo cho zwycistwo naszym dzi suy,
Cho ojciec gani m trwog,
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Ja si(^ z tych wieci cieszy nie mog,
Bo mi co serce le wróy!

Ju w boju lego tyle tysicy!

A ile jeszcze nie zginie?!

Ach! czy ez wicej, czy te krwi wicej

Za ziemi nasz wypynie?

XXXI.

OBRAZ CUDOWNY,

Poród tatarskiej bitwy znaleziony

Dziwnym trafunkiem przed dawnemi laty.

Sta obraz wity, w framudze zoconej, i)

W rogu sypialnej komnaty.

Stary pan Miecznik dosta go w spucinie -)

Po swoich przodkach pogowia mskiego -

A tak go ceni, e ju po ojczynie

Nade nic nie mia witszego.

Ale nie dziwno — ile bowiem razy

Dom lub ojczyzn klska doj miaa,

Twarz Matki Boskiej^ twarz Panny bez skazy

Cudowne znaki wydaa

:

Poblada Ona, kiedy w Targowicy

— Panie im odpu! — zdrad uknowali,

I na up obszar rozlegej ziemicy,

A lud na mk wydali.

Poblada Ona, gdy na polsk ziemi

Trzech nieprzyjació nastpio srodze —
Kiedy przez Prag, koszc polskie plemi, 2)

Moskal po krwawej szed drodze.
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Lecz od lat wielu nic ju nie syszano

W domu Miecznika o podobnym cudzie

;

A wczoraj w nocy — mówi dworscy ludzie

Nowy cud jaki ujrzano

:

Obraz rozgorza ogniem byskawicy,

Ze ciany szabla turecka zleciaa,

Posada dworca starego zadraa,

I lampa zgasa w wietlicy.

A ko zattni witem wród wwozu —
Z listem pospiesza goniec od obozu

:

I odgadnli dworscy, co si wici

;

Bo list mia czarne pieczci . . .

Drc go rk pan Miecznik rozwin
Poblad — „Przez rany Zbaiviciela Pana I

„Suchajcie! — Kicki i Kamiski zg^in! *)

„Pod Ostrok przegrana!"

XXXII.

MARODERKA. O

Panieneczko! Litwineczko!

Stóje duszko! — stój!

Ja znuony, a spdzony
Kary konik mój.

Dla mnie mleka, dla konika

Prosz owsa snop;

Konik w trawce, ja przy awce
Spoczn u twyr' stóp.

My uani, moja pani

Walczym za '-.ra nasz:
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Ach, nie zgrzeszysz, gdy pocieszysz

I causka dasz!

Z zorz rann moja panno,

Go ci rzuci twój;

Po nad Niemnem, w borze ciemnym,

Poczn strzelcy bój.

Nie zje w kaszy Koroniarzy, -)

Byle ko nasz zdrów!

Od tej szabli porw djabli

Tych zielonych psów!

A gdy msko i zwycisko

Wrócim do swych rzek.

Wród spoczynku, przy kominku,

Baja bdziem wiek:

tych krajach, o zwyczajach,

I o puszczach tych,

1 o Litwie i o bitwie,

I o oczkach twych!

XXXIII.

PIE ZA BUGIEM. O

Grzmi trzykrotne „Sawa Bogul'^ 2)

Ju przebyty Bug
I parskny rano konie;

Radzi bd nam w Koronie!

Pan Róycki przodem rusza.

Za nim hufiec oczajdusza, 3)

A ko parskn po raz drugi!

W lewo — w prawo yzne smugi,

I tysic dróg.
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Czy nam jeszcze Moskwa grozi?

Czem dla nas ta bro?
Czem nam dziaa, czworoboki ?

Zanim oni z dzia wycel,

Zanim na nas raz wystrzel,

My tymczasem dwa, trzy skoki,

I ni dzia ju, ni piechoty,

W krwi moskiewskiej ton groty.

We krwi brodzi ko.

Oj, nie mlekiem zmy si pono

Pod Mooczk wróg!

Puszczaj cugle! — ,^Sazva Bogu!^^

Brzmi raz pierwszy po rozogu

;

I ju konie w penym skoku.

Ju mogia w czworoboku!

Krwi wycieko z niej niemao,

Tylko krzya jej nie stao.

Jak ywy Bóg!

Nie wam to si szarpn snadno

Na nasz orli ród!

Wszak Tyszyckie znacie pola? *)

„Sawa Bogu!" cicho hura.

Dziej si, dziej si Boa Wola!

I ju z fosy wstaje góra,

I nie jeden z nich tam w Suczy

Podym cierwem raki tuczy,

Co chcia uciec w bród.

Hej-ha koniu ! hej-ha koniu !

Nu-e, nu-e w cwa!
Wszak Lubelskie to nie stepy?

Po nad drog sroczki skacz.

Radzi lance te zobacz,
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A na lancach te krwi lepy.

O ! jak z Huty ujrz gocia,

Zabrzmi okrzyk nam z Zamocia,

I uderz z dzia!

XXXIV.

SAWA BOGU.

Pas konie po rozogu,

W niebo bije wrzawa

:

Sawa Bogu ! Sawa Bogu

!

Biaym czapkom sawa

!

ma Kozaków miga z dala,

Budziski poskoczy: i)

„Sawa Bogu! Na Moskala!"

I konika zbroczy.

Ciko skuty popad w apk.
Kozak z niego szydzi

:

A na ziemi bia czapk
Pan Róycki widzi.

„Haba bracia! haba! dalej!

„Moda krew to, moda

!

„Taki chopak! — a zabrali —
„Szkoda mi go, szkoda!

„Nu Wizowski! — A Wizowski

Ruszy samotrzeci.

Szybko, jako piorun Boski,

Biaa czapka wieci.

Sawa Bogu! hukn, strzeli.

Sku kilku na przodzie,
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Jak móg kordem m oddzieli,

I rannego wiedzie.

I znów pali na rozogu,

W niebo bia wrzawa

:

Sawa Bogu ! Sazva Bogu

!

Biaym czapkom sawa ! -)

XXXV.

POWRÓT KONIA.
Wszystko si dziwnie plecie

Na tym biednym wiecie;

A kto by chcia wszystkiego rozumem dochodzi,

1 zginie i nie bdzie umia w to ugodzi.

Jan Kochanowski.

Kurz si drog bawani.

wiat tumany ciemi

;

Jad, jad uani

Sandomiersk ziemi.

Biae na nich wyogi

:

„Dy to puk nam znany

!

„A gdzie Jonek z Oogi? ^)

Gdzie nasz brat kochany?

„Wszyscy wici i anieli

!

„Cay puk ju min!
„Gdziecie brata podzieli?"

Zgin! — rzekli — zgin!

A w tem znowu kto jedzie:

Dwóch uanów czesze

!

Jeden konia z nich wiedzie.

Drugi ognia krzesze.

Ko si szarpn przed górk,

Zara, urwa wodze.
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I polecia po drodze

Co wyskok w podwórko.

„O! dla Boga! dla Boga!

„Skd-e go to macie?

„Wszak to konik z Ooga,
„Konik po mym bracie!

„Oj ! sierot ju chata,

„Kiedy on zabity!

„Gdziee podzia mi brata

„Koniu jabkowity?" '-)

A obadwa uani

W podwórko przybyli,

I obadwa stroskani

Na dziewk patrzyli

:

— „Zatrzymajcie go sobie!

„Nikt go wam nie bierze.

„Oj, wasz Jonek ju w grobie!

„Tu jego szkaplerze.

„Jam je zabra w szczeroci,

„Bo leg od Moskala,

„A tych naszych witoci
„Niech Moskal nie kala!

„Moe moje szkaplerze

„Da tam kto ojcowi —
„No, bywajcie nam zdrowi

!

„Niech was Bóg tu strzee!"
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XXXVI.

STARY UAN
POD BRODNIC, i)

Pod Brodnic, jak woda,

Stoi wojsko na boni

:

Szkoda Polsko, oj, szkoda

Takiej dziatwy i broni

!

Jak j ludzie zobacz.

To w Poznaskiem zapacz,
Bdzie kltwy i alu

Tam na ciebie Moskalu.

Nad granic tu droga,

Biey moda kobieta.

Zapakaa nieboga,

I uana zapyta

:

„A coecie panowie ,

„Najlepszego zrobili?

„A có na to Bóg powie,

„ecie Polsk rzucili?"

Ale uan nie sucha.

Krew zapieka si w oku,

I renica tak sucha.

Jak bro jego przy boku.

Cisn kaszkiet pod nogi, -)

Wicher rozwia wos siwy

:

— ,,Bd zdrów koniu poczciwyl

,,Tu si dziel ju drogi.

,,Odkd soce mi wieci,

„Kraj raz trzeci upada,

„I ta rka raz trzeci

,,Oszczerbion bro skada!

„Nie dostalimy kroku,

„le te pac nam obu

;
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„Dla ci niema obroku,

„Dla mnie niema i grobu !''

1 zapaka na boje,

I o lance tuk gow;
Chorgiewk zdar w dwoje

I zy otar poow,
I zawiza gar ziemi,

Drug ran owin;
I w wiat ruszy z modszymi,

I jak wszyscy gdzie zgin...

XXXVII.

PIEW Z MOGIY.
o ! luba Polsko ! krwi zbroczona niwo

Los zajrza twoim wawrzynom,

Ale im wicej jeste nieszczliw,

Teme drosz Twoim synom ....

y. u. Niemcewicz.

Leci licie z drzewa, ^)

Co wyroso wolne

;

Z nad mogiy piewa

Jakie ptasz polne

:

Nie byo — nie byo
Polsko dobra tobie!

Wszystko si przenio,

A twe dzieci w grobie.

Popalone sioa,

Rozwalone miasta,

A w polu dokoa

Zawodzi niewiasta.

Wszyscy poszli z domu,

Wzili z sob kosy,

Robi niema komu,

W polu gin kosy.
10
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Kiedy pod Warszaw
Dziatwa si zbieraa,

Zdao si, e z saw
Wyjdzie Polska caa.

Bili zim ca.
Bili si przez lato

;

Lecz w jesieni zato

I dziatwy nie stao. -)

Skoczyy si boje,

Ale pusta praca;

Bo w zagony swoje

Nikt z braci nie wraca.

Jednych ziemia gniecie,

A inni w niewoli,

A inni po wiecie

Bez chaty i roli.

Ni pomocy z nieba;

Ani z ludzkiej rki,

Pusto ley gleba,

Darmo kwitn wdziki.

O Polska kraino!

Gdyby ci rodacy.

Co za ciebie gin,

Wzili si do pracy

I po garstce ziemi

Z Ojczyzny zabrali,

Ju-by domi swemi

Polsk usypali.

Lecz wybi si si
To dla nas ju dziwy;

Bo zdrajców przybyo,

A lud zbyt poczciwy.
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XXXVIII.

POEGNANIE
NA KALWARYI. i)

Stary zamek Lanckorony

Na wyniosej górze stoi

;

Gdy w Krakowie bij w dzwony,

Dwik górala ucho poi . . .

Widne stamtd Szlskie bonie,

I Krakowa zote wiee

;

Gdy czek spojrzy ku ich stronie.

Rado jaka serce bierze . . .

Pod zamczyskiem Lanckorony

Kalwaryjskie bij dzwony

;

Midzy zboa, góry, chrusty.

Cign ludzie na odpusty.

Pynie drog tum Szlzaków,

A si czeku w oczach dwoi

;

Ale smutny stary Kraków,

Bo w Krakowie Moskal broi...

MATKA.

Synu! biedna moja gowa
Na wiek stary! — Gdzie po wiecie.

A od puszczy Augustowa, -)

Id szuka moje dzieci . . .

Na tom' ciebie wykochaa
W cikiej trosce oczmi memi.

Bym wygnaca dzi szukaa —
Sama obca — obcei ziemi!?

Gdzie ci oczy poprowadz?
O czem pójdziesz w cudze kraje?

Ludzie tylko sobie radz —
Serce do nich nie przystaje ...

10*
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SYN.

Matko! Ludzie nie Tatary,

A ez polskich mowa znana;

Wszdzie króle, wszdzie cary.

Wszdzie jedna jtrzy rana —
atwiej, matko! nam z obcymiy od rodzin naszych z dala.

Ni wród swoich, w wasnej ziemi,

By nkanym od Moskala . . .

MATKA.

Nie trzymajcie z Francuzami!

Oni wszystkich was wytrac

;

Bi si bdziesz z Arabami,

Ach! i Bóg wie wity za co!?

SYN.

atwiej, matko! z Arabami;

Arab Polski nie rabowa,

Nie pomiata sierotami.

Arab ksiy nie mordowa . . .

MATKA.

Ale jaka korzy bdzie

Std dla ciebie Polsko biedna?

Wiecznie, wiecznie piosnka jedna.

Tylko dobrej krwi ubdzie!

Powró synu! do twej roli;

Nie to dzieci matce sprzyja,

Co j kocha w dobrej doli.

Lecz co w biedzie jej nie mija.

Ja ci skryj w nasze bory,

Tam ci Moskal nie wyledzi

:

Co dzie siostra ci odwiedzi,

A co tydzie ksidz Archory

;
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A ja sama moje dzieci!

Przy mem sercu ci utul,

Je przynios ci o wicie,

A co wieczór dam koszul.

SYN.

Co? i ja mia bym si chowa
Przed Moskalem w puszcz ciemn?
Moe i za grzech aowa
Przed tym, który dra przedemn?
al ustpi musi dumie.

Oczy krwawe ez nie roni;

Ja kraj kocham tylko broni,

Tylko mierci suy umie!

Matko! matko pomyl sobie!

Gdybym sysza twoje ale.

Gdybym widzia, e Moskale

Jak krzywd robi tobie,

Gdybym sysza na uboczu,

Jak moskiewska bro brzkna,
Mnie by z serca, mnie by z oczu

Krew kipitkiem wytrysna.

Tu przerway mow kania,

A w kaplicy poszarzao; -)

Przed obrazem Zmartwychwstania.

Janiej wiato lamp zadrao

I nadziei — czy wesela

Promie z oczu Zbawiciela

Blaskiem cudu w dusz strzeli

I upad rozweseli.

I ju gwiazdy zapaday,

Gdy trzlami konik dzwoni.
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A na koniu jedziec goni

Wzdu gocica — a ku Biaej.

XXXIX.

NOCLEG W CZERSKU.

Dymi w Czersku kominy, i)

Jad wozy z pagórka,

Wyszy z chatek rodziny,

Wyszy dziatki z podwórka:

I z odziey, z postawy

Wnet Krakusów poznali,

I przed wiosk wród wrzawy.

Wszystkie wozy wstrzymali.

„A witamy — witamy!

„Gdzie to Pan Bóg prowadzi?

„My pogada-by radzi,

„I dzi jecha nie damy.

„Hej, panowie Rodacy!

„Wszak i w Czersku tu ludzie,

„Wszak i my tu Polacy,

„Prosim spocz po trudzie.

„Có, nie aska zagoci?
„Nie masz wprawdzie wesela;;

„Lecz nie bdziem i poci,
„Bo to dzisiaj niedziela.

„Do Francyi daleko,

„I tam nie masz swojaków;

„Niech i dzieci nam rzek,

„e widzieli Polaków."
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Tak przemawia do Wiary

W zaprosinach wójt stary

;

Mowa jako przypada,

I starszyzna wysiada.

Wójci do chat j bior,

A za kadym z onierzy

Po pacholt kilkoro

Jak za matk tu biey.

Krzyczy dziewczt gromada

:

„My si za was modlili,"

A tu chopak powiada:

„My ju kosy nabili."

Tamten spostrzeg i prosi

Od paasza rzemyczek.

Ten Orzeka ju nosi

I z Pogoni guziczek.

Ów chce kawa podszewki.

Tamten piórko chce pawie,

Starszy sysze chce piewki

O ojczynie i sawie.

Tak w radoci, w boleci,

Przez noc ca czuwali

;

Starzy, paczc, powieci.

Modzi piosnek suchali.

XL.

BELWEDERCZYK. O

Ju strza dziaowy nas nie dostanie,

Juemy w opiece wody,

Na wschodzie byso wietne zaranie

Dalej na morskie przygody!
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Ju mi znudzia przewrotno ldów,
I bole krzywdy odgosów

;

Znam rozpacz ludów, znam gwaty rzdów,
I burze serca i losów.

Tam — tam na lewo droga si bierze, ^)

I pynie w kraj nasz daleki

;

Tam ja dziewczyn kochaem szczerze.

Tam j rzuciem na wieki.

Lecz kiedym przey owe rozstanie,

I strat witej ojczyzny,

Kiedym sam patrzy na Jej skonanie,

Niemasz ju dla mnie trucizny.

Gdy mi pogaskie szable nie zsieky.

Nie siga zemsta tyranów.

Gdym uszed szpiegów rzeszy zaciekej,

Nie strach mi morskich bawanów.

Mio w rozpaczy bdzie spoziera

Na rozhukane paszczyzny.

atwiej na morzu bdzie umiera.

Bo std nie wida ojczyzny!

Niebo si gniewnie w koo zachmurzy.

Jak mi si chmurzy lat wiele,

Jak yem w burzy, tak zgin w burzy.

Grobem mi bd topiele.

I pami po mnie zniknie w mym rodzie.

Jak lad po szybkim okrcie

;

A równo gin w bojach, czy w wodzie,

Czy to w rozpaczy odmcie.

Bo losu zwróci nie ma sposobu.

Jak wichru, gdy dmie w przestworze;
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Dalej wic, dalej dokoa globu

!

I rozpacz szczciem by moe.

XLI.

PIERWSZA ROCZNICA
29. LISTOPADA,
OBCHODZONA

W RZESZY NIEMIECKIEJ.

Bracia! Rocznica — wic po zwyczaju ^)

Niech kady toastem spaci

!

Ten pierwszy puhar wicim dla kraju

!

Drugi dla legych wspóbraci!

A teraz zdrowie moskiewskich branek

!

A wiecie zdrowie to czyje?

Zdrowie sióstr naszych, matek, kochanek..

Zapewne kady wypije

!

A teraz basta ! basta panowie ! -)

Niech kady w miejscu usidzie;

Dajcie gitar !
— Wino ju w gowie,

A wic i piosnka wnet bdzie.

O ! nie zgina jeszcze ojczyzna,

Póki niewiasty tam czuj!

Bo z ich to serca pynie trucizna.

Któr wrogowie si truj.

Jeszcze wykarmi one w zaciszy

Grono olbrzymiej modziey,

Od nich pachol o nas usyszy,

I jak my w wolno uwierzy.

Wstanie m wielki z tych polskich koci.

Wielki, jako sny za modu!
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Z uczuciem krzywdy mego narodu,

A z mieczem caej ludzkoci

!

A jako niegdy potopem wiata

Ludzko zalay zy Boe,
Tak i on mieczem witego kata

Na ziemi puci krwi morze.

A nad tern morzem, nad t posok,
Korab nasz polski wypynie,

I biae ptasz wzici wysoko ; ^)

I poda ródk druynie.

Otworem stan lochy podziemne.

Gdzie w wizach butwiay koci,

I bd nasze wizienia ciemne

Miejscem odpustu ludzkoci.

Pielgrzymk do nich pójd narody.

Ogniwa kajdan rozbior,

I jak relikwie, na cze swobody.

Caowa bd z pokor.

Kloc on skrwawiony, na którym gowy
witych paday z rk kata.

Bdzie ogniskiem wityni nowej.

Otarzem nowego wiata

!

Z tej ziemi znikn, po wszystkie wieki,.

Ludzkoci ofiary krwawe

;

Bo zbrodnie spyn krwawemi rzeki,

I rody Carów niesaw.



CZ PIERWSZA 155

XLII.

CHATA W PUSZCZY.

Poród puszczy jodowej

Nad rojstami dziedzina ^)

Lenik poszed na owy,
A przy matce chopczyna.

Polny konik wiegoce

;

Cienk wstg, z uczywa,

Dym bkitny wypywa,
A pomyczek migoce.

„Id spa dzieci! id duszko!

„Sama ojca powitam . .
."

— No, to id na óko,
Lecz co jeszcze zapytam

Czemu, powiedz mi Mamo!
Nie strzelaj tak samo.

Jak to w lecie strzelali?

Czy ju niema Moskali ?

„Cyt, malestwo! mów ciszej!

„Bo w pobliu onierze,

„Jak ci Czerkies posyszy,

„To ci z sob zabierze!"

— A ten panicz gdzie Mamo!
Co mu daa niadanie ?

Co to w biaej sukmanie

Sta przy koniu za bram?
Tak si grzecznie umiecha,
Da mi jadc trzy grosze.

Powiedz mamo mi, prosz!

Gdzie ten panicz pojecha?
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„On pojecha z naszymi,

„Siedem Niemnów przebrodzi, -)

„I nie wróci do ziemi,

„Gdzie si matce narodzi."

— Moe on si tam smuci?

Mamo! moe on pacze?
Kiedy ja go zobacz?
Mamo! kiedy on wróci?

Na to matka wydaa
Z piersi tchnienie aosne,

A dziecina pytaa

:

— Kiedy wróc? — „Na wiosn!"

— Co na wiosn!? Oj Mamo!
I znów bd strzelah ?

I zagraj tak samo,

Jak nad ranem raz grali?

„Tak, tak samo — spij duszko!

„Bo ju póno — spij sobie! —

"

— To ju id na óko

;

Lecz na wiosn co zrobi!

„Có ty zrobisz dziecino?"

—Jak tu oni nadpyn
I znów stan nad lasem,

To si bardzo uciesz,

I podrosn tymczasem,

I za nimi pospiesz! ....
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XLIII.

JECY.
Mona gnbi niewinno, okowa w itajdany;

Lecz kto pewny w sumieniu, cnocie niezachwiany^

Ten acuchem obcion potrafi by sob
;

Pta ci na zbrodni, cnocie s ozdob.
K. Brodziski.

Po nad drog Irpi pynie,

Za Irpiniem wa wzniesiony i)

A za waem oko ginie, -)

I Kijowskie sycha dzwony . . .

Hej! jak wa ten, jak mogia.

Jak si cign tamte lasy.

Polszcz niegdy supy bia ; ^)

Lepsze byy tamte czasy!

Wówczas bya cze i sawa!
— Kady stary czek to powie —
Hetmaszczyzna miaa prawa, ^)

A Król polski y w Krakowie.

Bogdaj przepad, kto lud mnogi

Odda Moskwie na pstre kwitki! ^)

Gdzie krzy dawniej, dzi ostrogi, 6)

A z winiami mkn kibitki. ')

Dzi tu jadc Moskal piewa.

Za nim cignie lud nawaem
;

Pdz jeców do Kijewa,

I wstrzymali tu za waem.

A z Kijowa jedzie pani,

I spojrzaa i poblada:

„Ach! to nasi pokowani!"

Zawoaa i wysiada.
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„Có ja biedna poczn z wami?
mój Boe! Boe miy!

Wykupia-bym Was zami,

Gdyby moje zy paciy!"

— „Nie pacz pani! — jeniec rzecze

Chocia my tu dzi w niewoli,

Byszcz jeszcze polskie miecze,

1 doyjem lepszej doli.

„Jak nas trzystu — chciej zapyta —
Wszyscy ranni do jednego

;

Bo Polaka wolno schwyta
Tylko na wpó umarego.

„A kto wszystko za kraj straci,

Kto ojczynie suy szczerze,

Ten spokojny i w Sybirze

;

Bo cz dugu ju odpaci!" ^)

XLIV.

SKON NASZYCH WROGÓW.

O! Boe wszechmocny, i wielki, i wity!
I w Trójce Najwitszej jedyny!

-Ach! kiedy przestanie Car w zemcie zacity

Wytpia ju nasze rodziny?

Przez dziewi miesicy trwa pobój zajady,

Krew polska pyna potokiem

;

W dziesitym miesicu, gdy wojska upady,

Car panem znów w pastwie szerokiem.

Bez krzyów ojczyste mogiy u drogi,

I komi ruskiemi zasute

;
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Car wali kocioy, buduje ostrogi

I wiksze, i mocniej okute.

Szcz Boe! szcz Boe wam wilki Sybiru!

Kto wite rozwala otarze,

Kto nawet i grobom zazdroci ju miru,

Oj! tego nie piekem Bóg skarze!

al ksiy, pisk sierot, jk starców, pacz matek,

Do Boga on kiedy doleci!

Krew nasza, krew mów i ojców i dziatek,

I w grobach nienawi roznieci.

zy dojd do nieba — krew groby ocuci —
Z niebiosów pioruny popyn;

Ko w grobach zbielaa padalcem si rzuci, ^)

I wilki od jadu pogin!

A wolno zaszumi narody w kolejach!

Z przeklestwem w mogile legniecie,

Bez chwili wspomnienia wielkiego w swych dziejach

Bez alu na caym tym wiecie.

XLV.

POLACY W PRUSIECH. O
Nasz naród jak lawa

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa

Lecz wewntrznego ognia sto lat nie wyzibi
Plwajmy na t skorup, a zstpmy do gbi.

A. JSIickiewicz.

Po nad hafem wicher wieje, -)

I noc prusk ziemi kryje

;

A ród nocy, po nad brzegiem.

Stoi jaki lud szeregiem.

„Niech wam przykro to nie bdzie.

e was zwoa Jan Samora; 3)
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W dzie szpieguje Prusak wszdzie,

Dla nas tylko nocna pora;

Ciemna wprawdzie noc ta, ciemna,

Ale kraju los ciemniejszy

;

Morska burza nieprzyjemna.

Lecz w Sybirze wiatr zimniejszy.

Komu, bracia! Sybir miy,

Kto za krajem nie zna alu,

Kto sen znajdzie przy Moskalu

U ojczystej spi mogiy.

Kto si wyrzek zemsty krwawej,

Komu serce zja trwoga.

Kto nie pragnie polskiej sawy,

A przy mierci aski Bo^a;

Niech wystpi z tych szeregów!

Niech z Moskalem yje zdrowo!

Niech do pruskich idzie szpiegów!

Bo ja polsk mówi mow."
Rzek, a Wiara si cisna.

Sta jak wryty szereg cay

;

Tylko zby zachrupay,

I pi kada si zwina

;

Krew po yach ogniem pali,

A on tak im mówi dalej

:

„Cho dowódców dzi ju niema.

Niech z nas kady sam si trzyma;

Wytrwa bracia nam potrzeba.

Bo Bóg na nas patrzy z nieba.

W Polsce Moskal si zbytkuje,

Z wiosek polski lud zabiera;

A lud ku nam si obziera,

I od Wisy wypatruje.

Czy nie idziem ? ale z broni!
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Czy nie idziem ich obroni?

A nas Prusak chce pogoni,

Jako w Polsce bydo goni.

Wszak ojczyzna bro nam daa?
Có powiemy, gdy powita.

Gdy ze zami nas zapyta

:

„A gdzie wasza bro i dziaa?!"

Tu si Wiara sihiiej zwara

;

Pami straty w sercach tkwica

Jkiem mierci pier tysica

Razem z duszy si wydara.

„Sta! — zawoa Jan Samora —
„W imi Trójcy! — jeszcze pora -

Czy mi bracia przysigniecie,

e popdzi si nie damy
Do ojczyzny za nic w wiecie ?

A co bracia?!" — Przysigamy!!!

I zawya morska burza

Od zatoki gron noc.
Fala ryka u podnóa
Odepchnita przysig moc.

„Przysigamy!" zawoali.

Ucisnli wzajem siebie,

Ucisnwszy zapakali,

A Bóg te zy widzia w niebie....

11
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XLVI.

DO PAMITNIKA
PANNIE SABINIE.

Damy i wieszcze — dawne to przymierze,

Bo go przed wieki wiat zawar za modu

;

Damy i wieszcze, w uroku i wierze.

Plot przepask dokoa narodu.

Ale nasz naród jest jak owe morze,

Co podziemnemi wzburzone wulkany,

Wyda ma z ona kraj jaki nieznany,

Którego przyszo skryy sdy Boe.

Dzi na tem morzu chocia tuczy niema, ^)

Kto perom na dnie ich „Jutro" wywróy?
Kto je na wysp wyniesie po burzy?

Kto rozhukan gr fali zatrzyma?

A gdy nas ujmie powodzi nieznan.

Czy z czucia, z cnoty, cho szcztki ocali?

Z tortur pojmiemy, emy kraj kochali

!

Ach ! a z ez tylko, e i nas kochano

!

XLVII.

DO PAMITNIKA
PANNIE ANTONINIE.

Kto szczliwy, smutków nie ni

;

Kto wesoy, mody.
Pragnie nuty, pragnie pieni

Wesoej, jak gody.

A jam uczu roskosz w dumie,

I w pieni aobnej

;

Ja wam tylko piewa umie

al kraju pogrobny. ^)
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Lecz si módlcie moje panie

!

By kraj powsta jeszcze,

A tysice wieszczów wstanie..

Ach ! i co za wieszcze

!

Pie to inna szczk paaszy

!

Jak na konia wsidziem,

Krwi najedców pisa bdziem
Pie po ziemi naszej

!

XLVIII.

WIECZÓR PRZY KOMINIE.
POLSKA GAWDA.

Obra skib swoj,
Walczy ojców zbroj,

Dla ojczyzny zoy
Ostatni koszul,

Bogu si ukorzy.

Gromi cudze króle

A grozi swojemu

:

To mi po dawnemu!
W to Mosanie ! w to nam graj

To nasz polski obyczaj

!

Przj'Powieci Pana Wedysza.

No, moi panowie! gdy mowa o wojnie,

Apropo napadu i ja co opowiem : ')

I jam to za modu nie siedzia spokojnie!

Z innemi siami i z innem to zdrowiem

Suyo si niegdy ojczynie wojskowo

;

Bo w Polsce bój z Moskw nie rzecz to now.

Nie byo tam wprawdzie ni sztabów, ni zborów.

Ni pitki rzdowej, ani dyktatorów ; -)

Bo macie to wiedzie : kto w Polsce dyktowa.

Nie dugo tam jemu brat szlachcic czapkowa, 3)

Nie jemu to byo dochowa si syna,

I stada i sada i starego wina.

11*
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Tam z prawa i z miecza by kady z nas równy,

A kto-by nie równy, braterstwa wróg gówny

;

Kraj zwano naonczas Rzecz Pospolit,

A czowiek y jako poszyto i syto, ^)

A ciiocia nam nieraz wróg zala i sada,

Nie jedno upado, a czapka nie spada.

Stanisaw by królem — kiep, odpu mu Panie

!

I takie-to byo jego panowanie

;

Bo ani do taca, ani do róaca, °)

Nie mia te afektu u szlachty, bo z pruska

Mia czuby strojone, a westy z francuska ;
'')

Pokany to niby na oko, a tchórzy;

askawy to niby, a naród oburzy.

Gdy woy koron, wnet szlachta w krzyk panie

:

„Król nowy — las goy — to goy kraj stanie!"

I zgada — bo chocia zaprzysig nam pakta, ')

Nu dalej z moskiewsk Caryc w konszakta ; ^)

Ou ! burzy si szlachta ; bo czy to sychanie ?

Kraj napa, lud wizi — to, owo mosanie ?

I w rzdach i w sdach nad szlacht przewodzi,

A króla tumani, a panów podchodzi? ^)

„Hej ! bracia ! — jak hukn Puawski nam w Barze —
Nu broni ojczyzny, bo Pan Bóg nas skarze

!

Nu na ko!" A w Polsce si caej rozlego,

I w chwili trzydzieci tysicy si zbiego.

Ja byem ju wonczas na mojej zagrodzie,

I yem z ssiedztwem w szczeroci i zgodzie,

A bya tam, panie, szlachcianka uczciwa.

Ba, dziewka by rzepka, figlarna i ywa!
Wic miaem si eni : lecz co mnie ubodo

:

Ej ! milsza ojczyzna ! Wskoczyem na siodo —
Przyjedam — Bd zdrowa ! — ha ! darmo si smuci;:
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al byo, lecz umia czek jako to rzuci,

I dalej na czyste, na tany sierdziste

!

Co komu si godzi?! kto z kogo pochodzi?!

Ha! rónie bywao, jak zwykle w obozie;

By czowiek pod wozem, lecz czciej na wozie

:

Nieznano naonczas, co to by odcitym

Na koniu, z czetnikiem i wzrokiem napitym, ^^)

Pocita gadzina i w sztukach si wije.

Wic kady z nas ! panie ! gdzie stoi, tam bije

;

Tu migniem, tam wpadniem i trwog rozszerzym.

Ci z tyu, ci z przodu, w dwa ognie ich bierzem

:

Czasami nas zeszli, lecz czciej tak byo.

e gracko si kurt Kozuniom kroio ;
i^)

Bo dzielnie na koniu tatarskim czek zwija,

I wódk z manjerki kozackiej zapija;

Na ostro kochano ojczyzn, nie pazem

;

Bro tylko skadano z ywotem zarazem.

Pamitam jak dzisiaj : ot, w naszych tu górach

Stalimy za Sanem puawskim obozem,

Moskale na Sonnem pokryli si w dziurach, ^-)

Ja patrz, a jedzie kto ku nam wwozem.
By panie to szlachcic z pobliskiej dziedziny,

Zsiad z konia, i prosi Hetmana na chrzciny.

Puawski go szczerze, jak brata, powita:

„Có? synek? czy.... dziewka?" z umiechem zapyta.

— Nadzieja Ojczyzny, syn. Moci Hetmanie!

Ksidz czeka na kumy, na gocia niadanie —
„Wic su, bo z braci pokuma si godzi,

A mog dom zacny nawiedzi bez szkody;

W obozie spokojnie, upady z gór wody,

I najmniej do jutra nikt Sanu nie zbrodzi."

1 rzek mi: „Czechowski! no, siadaj i Wasze!

A wemiem go przy chrzcie na krzywe paasze

;
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To bdzie tam z niego chopaczek czej dziarski, ^^)

Gdy do chrztu go trzyma Konfederat Barski."

I kaza da konia — a konia mia Turka, ^^)

A szabl demeszk, a czeka Mazurka. ^^)

Chce siada mosanie ! a basza si zyma:
Mazurek go gaszcze, i syka, i trzyma,

Lecz ani we panie! mój rumak si dsa
I skacze i forka i wierzga i ksa.

„Wie djabe, co si to z tym koniem dzi wici!
Daj siwk! bo jeszcze czek karku nakrci."

A siwka tak samo. „To nie bez kozery! i^)

Daj Wilczka!'' a Wilczek uklkn na cztery.

Ja chciaem mu poda mojego stpaka.

Lecz rzek mi: „Wolabym twój kord, ni rumaka^

Bo kary — a aden Puawski z pradziada

Bez szwanku na konia karego nie wsiada."

I jako tam w kocu ju Wilczka schwycili,

I wszyscymy spoem dziaami ruszyli, i^)

Lecz jeszczem przepomnia. — Nim ruszy Puawski,

Nadjecha obony, a zwa si Czerkawski

;

Pan Hetman mu kiwn: Ja bd za borem —
Jeeli tu do was nie wróc wieczorem —
Rozumiesz? „Rozumiem — Miej Sonne na oku,

Pistolet na smyczy, a konia przy boku!"

I ruszy — a rusza on umia nieszpetnie

;

Bo nieraz jak panie w ciasnocie si zetnie.

Nim jeszcze krew plunie ju on si wylizn!
I znowu z szturmaka pomidzy nich bryzn. ^^)

O! wiele to mówi! — Dzi pisz i siedz,

A jedni o drugich o mil nie wiedz;
Lecz w onczas bez pisma na ludziach si znano

;

A wic nas uczciwie i szczerze witano.

Nu w kumy ... ba, dalej affekta, niadanie —
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A byy tam gadkie i panny i panie,

I czowiek by mody, i take nie z lodu,

Bo mówi i djabe by pikny za modu

!

Dopiero Barszczanin przy kitce i z szabl?

Ot, byo to jako uczciwie a djablo

!

Nasz szlachcic to samo niezgorzej wystpi,

Ssiadów posprasza, i sreber nie skpi —
Nie byo tam wiele wymysów . . . cykaty . . .

i'-^)

Lecz obiad da panie, uczciwy za kty!

Bo byo na yce i byo za yk,... ^o)

A wino na pikne trcio ju myszk;... '-^)

Szed kielich kolejno — a mówi: Przy winie

I miej druynie czas jako to pynie

;

Wic dalej i wieczór. Pod koniec ju stoa

Ja patrz, a szlachcic cignie apostoa, --)

Ba! leje — butelka ... i druga bez maa:
„Niech yje Puawski I"- Krew we mnie zawrzaa;

Bo razem na wiwat z modzierzy wypal!
W tem patrz, a we drzwi . . . kozacy si wal.

Ou ! krto, Mospanie !
— strach, popoch dokoa 1

-3)

„A wara hultaje ! !
— Puawski zawoa,

1 odwiód pistolet, i chwyci za szabl —
Wszak masz mnie ju przecie? kozacze czy djable

!

Lecz jam tu w gocinie, a kto si z was ruszy

Przed kocem obiadu, nie zbawi tem duszy!

Nie zbawi — powiadam!!" I nabieg krwi cay,

A nogi ze strachu pod czerni zadray. '-^)

I cisn im kies „Tu na ci, kozacze ! -5)

Kto bierze Puawskich, nad dol nie pacze."

I usiad, i goci solennie przeprosi, -•^)

I zdrowie dziecicia i matki ogosi.

Nalano — podano — „Do ciebie kozacze!

Nie czynem, to winem przynajmniej uracz;
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A wypij go duszkiem ! bo dzieci zapacze."

I poda, jak gdyby nic nigdy nie byo,

A przy drzwiach kozactwo na pikne ju pio.

I jeden z nich krzykn :
— Na zdrowie Carowej

!

I wzicie Hetmana! — „I wasze tuowy!
— Odkrzykn Puawski — Wszak wiecie jak bij?

Polska krew wrogom wbrew! niech Ojczyzna yje!

A Ucho na Moskw i gow Carycy !"

I paln dwa razy przez okno z krucicy,

I we drzwi, jak szatan, demeszk potoczy —
Mnie nie czas ju do drzwi, przez oknom wyskoczy:

„Czechowski! nu plecy!" i rbiem si myca, '-')

Plecyma jak skuci, dokoa dziedzica.

O! ciasno bój chodzi! — w tem utkn Puawski

-

Upada, a w bramie jak huknie Czerkawski!

Jak wpadnie z naszymi ! w kapust nu sieka ! -^)

Sd Boy I nie byo ju kiedy ucieka...

Kozactwo do nogi z pradziadka wybito ; 29)

I zdrowie przybyych na trupach wypito.

Modzierze zagrzmiay: Niech yje Puawski!

A Hetman zawoa: Niech yje Czerkawski!

Polska cnota!

Wolno zota

!

I Rzecz Pospolita ! !

!

XLIX.

PROROCTWO KAPANA POLSKIEGO.
Próno woaj, e w grobie

;

Albowiem powiadam Tobie,

e si Twe rany zagoj,

e ten grób kolebk Twoj.
W Hymnie do Polski — De La Mennais.

Wytrwaj mój Lttdu ! Ju twój ranek wita

!

Powsta do ycia ! Ju si rozjanio —
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Ju z grzechów twoich ziemia twa obmyta,

I bdzie w kocu, co w pocztku byo.

Tak... widz... widz z nadziemsk rozkosz

Przed dusz moj ksig przyszych losów, ^)

Tysice ramion, tysic wielkich gosów,

Jako si wi i w dziejach unosz!

O ! wszystkim ludom pójdziesz Polsko przodem !

Bo wielkie czucie ono twe rozgrzeje,

A twa si cnota po wiecie rozleje.

Jak si krew twoja po ziemi rozlaa.

Wytrwaj, a staniesz potna i caa

!

Wytrwaj, a staniesz, staniesz, ludu, dzielny

!

Z modziecz si, i w szacie weselnej,

W ziemicy ojców od morza do morza!

A duchem Boym jak soce poncy.
Midzy narody jak morze grajcy,

I podny, podny jako ziemia Boa I

Wiecznym pomnikiem twojej polskiej chway
Bd te Tatry, gdzie twe ory wzrosy

;

A Polskie wody bd cze tw gray, '-)

A tw koron nieba sklep wyniosy

!

wiat si urzdzi twojemi prawami,

Ty sam si zdziwisz nad wadz tych cudów

;

Bo twoi wieszcze bd prorokami,

A twoja ksiga Ewanielj ludów

!

I krew si twoja Sakramentem stanie

Ludom gincym z niewoli i godu

!

I wznios one po ziemi baganie

:

Przez wite Rany Polskiego Narodu

Wybaw nas Panie I

Amen.
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'pie o krakusowym grodzie.

Co do czasu powstania tej pieni rozmaite

znajduj zdania. I tak K. Estreicher, a za nim prawie

wszyscy biografowie, umieszczaj ten utwór pod dat
wydania r. 1873, dodajc, e to jest ostatni poemat

Pola, pisany przed mierci. Dzieduszycki jednake,

który sw prac o yciu poety ogosi w tomie ósmym
wydania rodzinnego, powiada, e r. 1863 ukazay si
we Lwowie „Pieni Janusza" w 3 tomikach, z których

pierwszy mieci to, co wyszo w Paryu w r. 1833,

drugi : „Pie o krakusowym grodzie", „Szajn Kata-

rynk" i „History szewca Kih'skiego", trzeci : „Obrazy

z podróy, z ycia", „Rok 1846" i „Z wizienia". e
za wiadomo t stwierdza istnienie podobnego wy-
dania, z którego te zrobiono ^przedruk w wydaniu

rodziny, przypuszczam, i K. Estreicher wobec braku

zupenej, cakowitej pubhkacyi dzie Pola w czasie

ukadania swej pracy wzi przez pomyk „Pie
o krakusowym grodzie" za „Ostatni pie Januszo-

w", a wic za poemat, który istotnie moe by osta-

tniem dzieem Pola. Znaleziono go te w pomiertnych

papierach poety a wydrukowano dopiero w wydaniu

zupenem dzie wieszcza przy kocu czci trzeciej^

„Pieni Janusza".
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Jakkolwiek si rzecz ma, powinnimy czu
uwielbienie dla poety, który umia w tak podniosy

sposób wypiewa saw i urok Wawelu, wiejcy

z jego przeszoci, odczu jego wito i wano
dla nas, obecnie yjcych, i wzbudzi w ten sposób

nadziej i pokrzepienie serc w przyszycii pokoleniach.

Przypatrzmy si jej bliej i chciejmy zrozumie,

co si w tej pieni mieci.

Na pocztku utworu przedstawia nam poeta swe

przyjcie do wiejskiej chaty, gdzie dzieci zabieraj si
ju do spoczynku. Scena opowiadania wyborna.

Chata wiejska to siedziba przyszej siy narodu, trzeba

j jednak wychowa po narodowemu, wpoi w ni
silne poczucie narodowoci wla w ni ducha ojczy-

stego. Tak wierzy poeta, a my dzi widzimy, e akcya

na tem polu, dziki Bogu, si ju rozpocza. Nie bez

powodu wic i celu zrobi Pol te odwiedziny chaty

wiejskiej ramami, opraw poetyck, opowiadania,

jakiem dzieci chce zaj. Mówi wic, e jako piel-

grzym wraca wanie z Krakowa, skd przynosi dzie-

ciom pamitki, bardzo mie ich sercu

:

Szmat sztandaru, trumien szcztki

i powiastek tre
I z trzech mogi gonej sawy
Trzy przygarci ziemi zawej

I o orach wie.
Pragnie tedy poeta zwróci uwag suchaczy na

przeszo narodu. A czyni to w niezwyky sposób.

Pobudzajc bowiem fantazy suchaczy, opowiada

dalej o dziwnym wypadku, jaki mu si wydarzy, gdy

„w rann chwil" usiad raz na kopcu Kociuszki.

Oto zdawao mu si, e usysza z gbi mogiy bicie

serca, które byo znakiem dawnego ycia lepszego

i wspanialszego. W tem, gdy zasuchany w to ttno

^
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przeszoci, wzniós swe oczy w gór, zobaczy pióro

ora. Zjawisko to, tumaczy mu mogia w ten sposób,

e gdy niema walki z wrogami, gdy wszystko tonie

we zach i smutku po utracie Ojczyzny, to pozosta

tylko jeden zakres, zakres wadzy pióra, tj. poezya

ojczysta, która naszego ducha w gór, w krainy nad-

przyrodzone podnosi. Zrozumia to poeta, uj pióro

ora, a duch Polski, co na nas „zdroje Boej aski

zla", uyczy mu natchnienia poetyckiego. Istotnie

wspaniay obraz ! A có mogo by godniejszym

przedmiotem tego natchnienia, jeli nie ów gród Polski,

na który poeta patrzy z mogiy, jakby orze z góry?

To te najpierw przedstawia nam cudne okolice Kra-

kowa, pooenie na równinie, gdzie trzy mogiy stoj

koo grodu, jakby na stray. Obejmujc wzrokiem

najdalsze krace widnokrgu, mówi poeta o Tatrach,

co „wiat zdaa zalegy", o rzekach, jakie stamtd

wypywaj, i o ludziach, równiny krakowskie zamie-

szkujcych.

W ten sposób wraca do swego przedmiotu, do

Krakowa. Nie opisuje jednak wszystkich jego szcze-

góów i osobliwoci, lecz to, co jest w Krakowie

najwaniejsze, tj. owo serce Polski, Wawel. Opowiada
wic najpierw o powstaniu Wawelu, o Krakusie, za-

oycielu grodu i o zabiciu smoka. Lecz w tej chwili

wezbrane uczucie nie pozwala mu przej do opisu

samego zamku ; na wspomnienie wroga, co jak „gad,

lini dziedzin" królów naszych, woa poeta, e prze-

cie kiedy speni si przepowiednia wyrwania ojczy-

zny z rk nieprzyjació, ale musi si „dwign lud

od roli", ten lud, co dzi ze zami spoglda na sw
kos i czekajc tylko na wodza, wzdycha: „Hej, hej,

koso! gdzie naczelnik, gdzie? Widocznie wyglda
drugiego Kociuszki.
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Po tym wybuchu uczucia wraca poeta do opisu

Wawelu. Wspomina wic owe mury, które mimo tylu

wieków, burz i klsk, jeszcze „hardo stoj", owe
dzwony, co s „wiadkami wielkich czynów" i co

dwikiem swym ju przez tyle wieków „naszym

dziejom, czci i sawie" towarzysz, owe „sklepienia"

kocielne, gdzie „pod kadym gazem drzemie z dziel-

nych wieków wielkie imi, gdzie le nasi królowie

i kapani ich". Wszystkich twarze s dumne, pene
powagi i zadowolenia, bo „legli na sprawach a nie

na bezczynnoci strawili ywot!'' „Gdybymy ich nie

odbiegli ! woa w kocu poeta, gdybymy poszli ich

ladem, to niejeden z nas za swe chlubne czyny spo-

czby tutaj po mierci. A jacyby to ludzie z poród
nas powstali, gdybymy korzystajc z darów wrodzo-

nych, z „tej krwi junackiej", przejli si mioci
dziejów ojczystych ! Wieluby zajaniao mstwem,
staoci i cierpliwoci, czego wzory zostawili Ró-

ycki, Kicki, Reytan i Zan.

W kocu pieni zwraca si poeta znowu do

otaczajcych go dzieci, a widzc, z jakiem nate-
niem ducha suchaj, yczy im, by ten duch, który

nie usypia, sprowadzi im w czasie snu przyjemne

marzenia swobody i wolnoci.

Utwór ten jest pieni opisow. Pol podaje

wprawdzie opis i umieszcza opowiadanie, ale nie

poucza czytelnika o szczegóach i nie zatrzymuje si

dugo przy adnym przedmiocie, co musiaby uczyni

w epopei. Tutaj chodzi mu o co innego, tutaj kadzie

nacisk na uczucie, które chce wywoa, na uczucie,

jakiem jego dusza jest przejta. Pragnie wic, by

kady ukocha tak, jak on, dzieje ojczyste, umiowa
tak, jak on, siedzib i miejsce spoczynku naszych

wadców i królów. I rzeczywicie osiga poeta swój
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cel! Kady kto przeczyta „Pie o krakusowym grodzie",

odczuwa w yach drgnienie krwi polskiej i popada

w dziwny nastrój duchowy, wywoany widokiem po-

mników dawnej sawy i wietnoci Ojczyzny i odbija-

jcego jaskrawo od niej obecnego naszego upokorzenia.

Przytem poeta, wysuwajc naprzód wasn osob,

stara si jeszcze bardziej podnie pierwiastek liry-

czny. Obydwa wic zamiary : obudzenie uczucia w czy-

telniku i okazanie wasnego, udaj si poecie zupenie.

Natchnienie te poetyckie, jakie w nim zbudziy pa-

mitki ojczyste, zachowa wiernie przez cae ycie,

a po mierci dziea, wanie z tego natchnienia wy-
snute, stanowi rzeczywicie jego istot i zasug.

Szajne-l\atarynKa.

Nastpujcym utworem w drugiej czci „Pieni

Janusza" wedug wydania r. 1863 jest „Szajne-Kata-

rynka." Napisa j poeta zapewne po ukoczeniu

„Pieni o ziemi naszej", skoro w wypadkach r. 1846

gotowy ju rkopis „Katarynki" zagin. To, co jest,

pozbierano bd z pamici, bd z lunych zapisków.

Jak tre pokazuje, mia zamiar Pol po zaznajomieniu

czytelników w „Pieni o ziemi naszej" z geografi

i etnografi Polski przedstawi im w drobnych obraz-

kach jej dzieje i pamitniki. Napisa wic poemat,

w którym przy dwikach muzyki miay by pokazy-

wane, jak w dzisiejszych wietlnych obrazach wize-

runki sawniejszych krlów, bohaterów, poetów, wspa-

niaych i starych budowli polskich. Lecz nie sam obraz

i wzrok mia by porednikiem wraenia i wywoywa
uczucie. Kiedy bowiem ukazaa si jaka posta na

obrazku, wtedy oprócz muzyki wiersze odpowiedniej

12



178 PIENI JANUSZA

ireci, jako objanienie dziaay drog suchu na wi-

dzów i dopeniay wraenia. Przytaczamy kilka pi-

kniejszych obrazków.

j^istorya szewca Jana Kiliskiego.

„Szajne-Katarynka" stanowia przejcie do tema-

tów historycznych, do epizodów, wyjtych z dziejów

narodu. Jednym z takich jest „Historya szewca Jana

Kihskiego", wydana w Noworoczniku demokraty-

cznym Goembskiego w Poznaniu w r. 1843. Przedsta-

wia moment dziejowy z koca XVIII, w., kiedy to

w czasie rozbioru Polski wystpiy jaskrawe rónice

midzy zepsut warstw rzdzc narodem tj. ma-

gnatami i szlacht a uczciw i dzieln klas mie-

szczastwa. Kontrast ten wyzyska Pol w wymienionej

gawdzie wybornie, rozpoczynajc w naszej literaturze

szereg twórców, po.wicajcych swe poematy, wy-

cznie bohaterstwu i w ogóle udziaowi w yciu

publicznem warstw dotd w dziejach zapomnianych

tj. mieszczastwa i ludu.

Cao skada si z 16 ustpów. Opowiada naj-

pierw (I

—

VI), kto to by Kiliski, jak doszed do

znaczenia w miecie i jak na haso, dane przez Ko-

ciuszk, wywoa wród ludnoci warszawskiej

powstanie przeciw wrogom. Nastpnie (VII—XIII) opi-

suje sam wybuch i przebieg powstania warszawskiego,

walki uliczne z Moskalami, zdobycie arsenau, usta-

nowienie Rzdu tymczasowego, ucieczk Igelstroma

i wybryki ulicznej gawiedzi, wieszajcej zdrajców.

W kocu (XIV—XVI) przedstawia wypraw Kiliskiego

do Poznania, ujcie go przez Prusaków, wydanie
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Moskalom, niewol jego a wreszcie szczliwe wy-

zwolenie i powrót do domu.

We wszystkich tych zdarzeniach bierze udzia

osobicie Jan Kiliski, który jest tu gównym boha-

terem. Ale obok niego wystpuj i inni majstrowie,

a wykonawc ich zamysów jest nieprzejrzane mrowie

ludu robotniczego, zagrzanego przez majstrów do

walki z wrogami. ywio ten to sia straszna, lepa

a podatna do wykonania hase najwspanialszych, jak

walka o wolno, ale te i do najwstrtniejszych, jak

wieszanie na latarniach lub szubienicach ludzi, o któ-

rych winie aden (albo bardzo stronniczy) sd si nie

przekona, a których skazano i ukarano jedynie wsku-

tek ogólnej niechci lub podejrze

!

Do tego obrazu zastosowa poeta i rodki obra-

zowania poetyckiego i jzyk. W obydwóch zakresach

widzimy ow rubaszn plastyczno mowy mieszcza-

nina i rkodzielnika. Czy to zmawianie si rkodziel-

ników do walki (II), czy przysiga spiskowców (V),

czy przedstawienie waiki ulicznej (VII

—

X), czy te
sposób przemawiania Kiliskiego do Igelstroma (III)

i do Prusaków (XV), czy wreszcie przysowia i zwroty

jzykowe, wszystko to maluje doskonale zamaszysto
pewn i dorano wyraenia, waciw jzykowi klas

robotniczych, które myl swoj przedstawiaj krótko,

zwile, ale dosadnie i dobitnie, nawet z domieszk
spor dowcipu i humoru. Pol zoy w tym kierunku

dowody znajomoci gwary miejskiej, wcign j do

poezyi, podobnie jak w „Obrazach z podróy, z ycia'*

zuytkowa jzyk ludu tatrzaskiego, w obydwóch

jednak wypadkach nie popeni przesady.

12*
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PIESN
O KRAKUSOWYM GRODZIE.

Tu si jeszcze widz wieci —
Do mnie, do mnie moje dzieci!

Bo co dla was mam

:

Ot, z pielgrzymki wracam wanie,
Nim, w kominie ogie zganie,

Co powiem i dam

!

No — otrzyjcie si o szaty,

I zasidcie w koo chaty —
A teraz mi sza ! ^)

Prosto wracam dzi z Krakowa —
Hej ! hej, dzieci ! nie jaowa

Nasza przeszo ta

!

Tutaj nios wam pamitki,

Szmat sztandaru, trumien szcztki -)

I powiastek tre —
I z trzech mogi gonej sawy
Trzy przygarcie ziemi zawej

I o orach wie

!

Posuchajcie : W rann chwil

Na Kociuszkim by mogile ^)

Z Bogiem moim sam:

Com widzia — to piew ozibi

;

A com uczu w serca gbi —
To ja tylko znam

!
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Na mogile byo gucho —
Przyoyem do niej ucho,

Sucham — co to tam ?

A w mogile co mówio —
Ach ! i wiksze serce bio,

Ni na wiecie nam

!

Nibym ze snu spojrza gór,

A nademn sterczy pióro —
Pióro z orlich lot! *)

Rado jaka przesza yy
I pytaem si mogiy

:

Z kd ci to ten grot?

A mogia jka gucho

:

„Przyó do mnie, przyó ucho,

Wszake ty to swój

!

„Orze siad tu na spoczynek,

„Rzekam : „Daj mu upominek

Mody orle mój !"

„A on prawi: „Hej mogio!
„Za czem ci si to stsknio?

„I có ja ci dam ?

„Gdyby Polki nie pakay
„Po polegych — piercie may &)

„Wyprosibym sam!"

„Gdyby znowu Lachy moje

„Z wrogiem moim szli na boje,

„To wiem, cobym da:
„Hej! leciabym jak najdalej,

„Przyniósbym ci mózg Moskali

„I tubym go ssa!"
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„Lecz gdy we rdzy krzywe pachy — ^')

„We zach Laszki, w smutku Lachy,

„Dam ci pióro z lot:

„A jak pióro znajdzie asz
„I zrozumie druby nasze, ')

„To stanie za grot!"

Wziem pióro — serce drao —
A tu gór zaszumiao —

Patrz — orze nasz!

upn skrzydy — okiem bysn

!

I nad gow mi zawisn
Jakby trzyma stra

!

I byo nas tylko troje —
A duch Polski na nas zdroje

Boej aski zla! »)

Tu mogia z tajemnic,

A tam orze z byskawic,

A jam w rodku sta.

O ! kto lubi boje, owy.
Komu drogim piew domowy

Od dziecicych lat.

Niech tu orem spojrzy w koo, ^)

Lub piewakiem wzniesie czoo

Nad ten orli wiat! i^)

Jak zasign tylko oczy

!

Niby rajem wiat si toczy

Po przed dusz tu

:

mi si sady, dymi góry.

Srebrz rzeki, gro mury

Wieycami stu ! ^^)
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Srebrn wstg Wisa pynie,

Przy niej wiankiem na równinie

Stary Kraków nasz

!

A olbrzymie trzy mogiy ^-)

Gród dokoa obstpiy
Niby wieków stra!

Hej ! iej ! pono krew ma w yach ^^)

Lud — co skada cze w mogiach

Sawie z dawnych lat:

W jednej, jako naród wierzy,

Ju od wieków Krakus ley,

Wojewodów dziad ! ^^)

Drug poczczon, moje dzieci,

Ów naczelnik twardych kmieci — i^)

Trzeci — dziewa dziew:

A piew midzy krakowskimi

:

„Wanda ley w naszej ziemi..." i^)

Gony to tam piew!

Z dala Tatry wiat zalegy, i')

I ku Wile góry zbiegy

Potokami stu

!

A jak góry z równinami.

Tak Górale z Polanami

Zetknli si tu

!

nieg na Tatrach — maj na dole —
Las na górach — w równiach role —

I zaywny czek

!

A wzdu Wisy bije z dala

Niby abd spaw Górala ^^)

Pod krakowski brzeg!
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Tam to cudnie Wisa biey

!

A nad Wis Wawel ley —
Na Wawelu gród

:

Odkd Wisa z gór tych pynie,

Stary Wawel na wiat synie

I ten chrobry ród

!

Gdy si szatan pozuchwali,

Bóg Wawelem go przywali —
I duch czarny leg!

A Bóg zagrzmia: „Suchaj Lasze!

Tu siedziby bd wasze

A po wieków wiek!''

Lecz na przekor woli Paskiej

W kilka wieków z krwi szataskiej

Urós wielki smok

:

I szkód sia ludziom sprawi,

Lackie dzieci co dzie dawi,

I nie jeden rok

!

A znów Krakus lud wybawi.

Smoka zabi, gród postawi

I na grodzie siad: ^^)

Lecz w mogile Krakus dawno —
A dziedzin na wiat sawn

lini znowu gad !
-<^)

Ale niechno — jeszcze zleci

eb, co zjada Lackie dzieci

I coroczny plon

!

Bo lud wierzy w przepowiedni —
We zach jedzc chleb powszedni

Nieraz jknie on

!
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Hej ! pozbdziem tej niewoli,

Jak si dwignie lud od roli

I Krakusów brat:

A krew czorta, co dzi smoczy ^i)

W naszych wrogach, grunt sposoczy

Na wszystek ten wiat!

Nieraz starzec w cieniu drzewa,

Powie ojców znowu zlewa 22)

Na te dziatki swe —
Lub gdy kosa brzknie ros, -^)

Nieraz westchnie : Hej — hej koso

!

Gdzie naczelnik, gdzie?

Bo to dzieci naród wierzy.

e w Krakowskiem skarb gdzie ley.

Co jak znajdzie si,

Zotem Kraków si pokryje,

A swobod kraj odyje.

Grodem stan wsie!

Nieraz kiedy swe obszary.

Pugiem porze oracz stary.

Pug mu skoczy w szerz

:

A dobywszy granat rdzawy,

Szuka wkoo Bronisawy — '-*)

Lub zamkowych wie.

Bo cho w zamku tylko groby.

Cho to dzisiaj dom aoby.
Panem on si zna:

Hardo stoj stare mury

!

Wiekom — wrogom mówic z góry:

„Oj dostoj ja!"
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„Zbi ten smoka, kto mi wznosi,

„Kto mi wici, wiar gosi
„I zbawienia wie

:

„Kto tu wada, czci swobod,
„A bi w saw, a mci szkod

:

„Kto tu by — z tym cze!"

Stra zamkow szczerbiec trzyma, ^5)

A u grobów ko olbrzyma -'^)

Strzee progów tych :

Gociem orze w rann chwil

Siada duma na mogile

pradziadach swych!...

Dziewi wieków polskiej sprawy.

Nieszcz naszych, czci i sawy
Gra tu dziejów pie!..

A te dzwony na Wawelu, -')

Swiadki wielkich czynów wielu,

Odzwaniaj ple I

Po pod stare te sklepienia

Mnogie przeszy pokolenia —
Jak im wiadczy gaz

:

Bo pod kadym gazem drzemie

Z dzielnych wieków wielkie imi
Po dzisiejszy czas!

Bohatery i królowie,

Jagiellony i Piastowie

1 kapani ich

:

Cho nie z jednej szli dzielnicy,

W jednej le tu kostnicy

Na puklerzach swych! -^)
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Duch ich widny jeszcze z trumny,

I sen ich tam pono dumny —
Jak by dzielny wiek

:

Hej ! co piknie im si marzy!

Bo co mówi z kadej twarzy:

„Jam na sprawach leg!" ^9)

Zna, e doma sobie legli —
Gdybymy ich nie odbiegli.

Gdy w nas krew ta wre:
Hej — hej ! monaby tak poy,
I tak dumnie kiedy zoy

Tutaj koci swe

!

Gdyby przy tej krwi junackiej.

Przy tem mleku z piersi Lackiej

Dzieje Polski ssa:

Jacy ludzie, jakiej treci.

Jakich czynów i boleci

Poczliby gra?!

Czy na krwawem rusztowaniu,

Czy na sejmie — na wygnaniu.

Czy z wrogiem na tan

:

Kady biby jak Róycki —
Sta jak Rejtan — leg jak Kicki —

A cierpia jak Zan !
^o)

Ha! dobranoc moje dzieci.

Niech wam piewa, niech wam wieci
We nie piosnka ma!

Niech si marzy wiek swobody!
I sowami wróki modej

Niech wam w duszy gra!



CZ DRUGA 189

Ja com sobie wzi z Krakowa,

To w mem sercu si przechowa

To ja tylko znam

!

Lecz gdy legn gdzie bez wieci,

Bez zy bratniej i bez czci,

Nie bd ju sam.
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SZAJNE-KATARYNKA.
(WYJTEK).

OBRAZEK

Na obrazku ukazuje si Zamek Krakowski — Muzyka

jra starego polonesa.

A to jest Zamek Krakowski

!

Pielesz polskich królów dawna, ^)

I katedra starosawna —
Dom odwieczny a bez zmazy

Który gorza ju trzy razy.

Od okietka Wadysawa
Wszystkie króle w poczciwoci,

I witego Stanisawa

Le w srebrnej trumnie koci.

Na Wawelu Zamek ley,

A nad zamkiem bije z wiey
Dzwon ów sawny Zygmuntowski

Tym, co legli w asce Boskiej :

„Bambaam — bambaam

!

Pokój wam ! Pokój wam !"

*) siedziba.

OBRAZEK.

Ukazuje si cz rynku Krakowskiego z kocioem Panny
Maryi — Na wiey kocielnej trbacze graj : Hejna.

Oto witynia jest Paska

!

Ucieczka w cikiej potrzebie —



192 PIENI JANUSZA

A nad ni wieci na niebie

W koronie wiea Maryaska!

I z tej najwyszej wieycy
Na chwa Boga-Rodzicy

Graj pie rann trbacze —
A w sercu z cicha co pacze...

Witaj Królowo przestworza

!

Kosztowna pero topieli —
Najczystsza gwiazdo z gwiazd morza

Na jasnej niebios pocieli

!

Miesic jest Twojem podnóem !

Gwiazdy niebieskie paszcz szyj —
Ty jest nad ziemi i morzem...

Bd pozdrowiona Maryo

!

OBRAZEK.

Na szkieku wyobraenie ma niskiego wzrostu, okrytega

zbroj, majcego na gowie koron i trzymajcego na ramieniu

oburcz miecz ogromny prosty — koo niego le pobite lu-

dzie w strojacli kusyci, a czarci ctiwytaj dusze, które z nich

wychodz — Muzyka gra melodj Elsnera z opery W i i i-

c z a n k i :

„Przed Krakusem ludzie yli

Nieznajcy zota " itd.

Oto jedzie król okietek

!

Co to ludzie o nim wierz,

„e nie w korzec chopa mierz."

Nie wielkiego bywa wzrostu,

Lecz Piast z Piastów bi po prostu

!

Zarwali si z nim Krzyaki,

Otó da si im we znaki — O
Otó hukn nad szodrami

:
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„A bij Niemce, bo Bóg z nami !"

I jak trzcin i wyoy —
I dyabowi dusz przysporzy

:

„A znaj szodro, znaj,

e to Piastów kraj —
W Polsk si nie pchaj !"

') Pod Powcami 1331,

OBRAZEK.

Ukazuje si Królowa Jadwiga na majestacie, w paszczu

królewskim, z koron na gowie a berem w rku — Nie da-

leko wznosi si gmaci Akademii Krakowskiej — Muzyka gra:

Hejna.

Oto Jadwiga Królowa

!

Wonna róa z Piastów rodu —
A Polska pami jej cliowa

Jako witoci narodu

!

Bo jako anio ofiary

Ostatnia z rodu na stray

Podpara królów dom stary —
I Litw z Polsk kojarzy!

Gdy przywioda pod krzy Paski
Caej Litwy lud pogaski.

Pan Bóg przymierze odnowi.

Bo z krzya do niej przemówi ! ^)

Co rzec raczy — tajemnic,

Ale w asce Boej rosa —
I t star szko wzniosa.

Która wiata jest krynic....

Cho ostatnia z Piastów krzewu.

Przecie sawna jest z posiewu

Wiary, wiata i mioci,

Co narodom drog proci

:

13
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To te naród j najczulej

W wielkim otarzu pochowa,

I tak j wielce miowa,
e tron odtd naszych króli

Na Jadwigi stawia grobie —
I korona siada sobie

:

A krucyfiks synny cudem

Kirem odtd zapuszczony —
I dzi wiadczy midzy ludem

O tej Polsce bez korony

1) Mowa o cudownem przemówieniu Pana Jezusa ukrzy

owanego do królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu.

OBRAZEK

Ukazuje si Jan Tarnowski z buaw w rku. Muzyka gra:

„To wielka Leliwa —
Co wiatem opywa."

To hetman Tarnowski,M polski i Boski —
Co broni ojczyzny

Do pónej siwizny.

Co sign po saw
I wielk buaw
Na wiatów trzech krace:

1 naprzód pohace
Wojowa ze wiatem,

A potem buatem

Ci Moskw przeklt

I Woosz zacit —M dzielnej wymowy,
W obozie surowy.

ród boju niezomny,

W zwycistwie czek skromny,
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W pokoju nauki

Pokocha i sztuki

Gdy srogi — to iskry mu z oczów leciay,

I szyja si trzsa i wosy wstaway,

I kark si Janowi

Odyma jak Iwowi ; ^)

Gdy askaw, to takie pyny mu sowa.

I rzekby, e anio, nie czowiek z Tarnowa.

Za króla Olbrachta

Pogina szlachta.

Co Olbracht po stronie Wooskiej porzuci,

Tarnowski Koronie ze saw powróci, -)

Jak Hetman pad krzyem, Obertyn pamita,

Nim jeszcze z Woosz jest bitwa poczta:

Std kiedy Woosz do mogi ju wmiesi,

W katedrze Krakowskiej chorgiew zawiesi.

I jako w Koronie

O jego patronie,

witym Janie

Jest wiara, e yje:

Tak jest midzy ludem —
e Pan hetman cudem

Kiedy jeszcze wstanie

1 wrogów pobije.

1) nabrzmiewa.

-) W czasie wooskiej wyprawy króla Olbrachta ponieli

Polacy klsk na Bukowinie. Powetowa j hetman Tarnowski

pod Obertynem 1531 r.
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OBRAZEK.

Na szkle pokazuje si Jan Kochanowski w cieniu starej

lipy siedzcy, przed nim stó kamienny, na stole dzban i puhar,

w rku prawem trzyma pióro, na kolanach ley ksiga, lew
rk karmi wiewiórk, która z lipy na stó zbiega. —

A to piewak Czarnolasu —
Jan natchniony Kochanowski

!

Co dawnego niegdy czasu

piewa chwa polskiej wioski !
i)

I najpierwszy w polskiej mowie
Pod t lip skada pieni,

I wtórzyh chórem leni

piewom jego piewakowie.

Wojski niegdy Sandomierski

Niedba i o Kasztelana —
W pieni Boej i rycerskiej

Caa Polska rozkochana

Uwielbiaa swego czasu

Wieszcza Jana z Czarnolasu,

Co tak rozsia po dbrowie
Skarby ducha w ojców mowie —
Dzi ju pono ani szczypy

Z czarnoleskiej onej lipy;

Ale naród mówi sobie :

„ywe duchem, ywe w grobie —
I nie zginie ród zapasu

!

Wiksze skarby nam odpisa

Wieszcz natchniony z Czarnolasu,

Co te sodycz z mowy wyssa.

Ni zoyli u przestani

Wielcy króle i hetmani !"

^) w pieni p. t. Sobótka.
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OBRAZEK.

Na szkle pokazuje si król Jan III na koniu w pancerzu

i w koronie na szyszaku, z berem w rku, z buaw pod ko-

lanem na siodle, tratujcy Turków. — W gbi wre bitwa —
w dali wida miasto Wiede z wie w. Szczepana. — W gó-

rze w obokach Anio sawy i „J a n i n a" w gwiazdach. — Mu-
zyka gra

:

„Gdy si Jan III. pod Wiedniem wsawi,
„Gos by powszechny midzy Niemkami:

„ „Oto król polski ! co nas wybawi —
„ „Jake mu piknie z temi wsami !" "

A to Jan Trzeci Sobieski

!

Jako tratuje pogany —
Co wida z rady niebieskiej

Królem jest w Polsce obrany!

Syn kocioa najgortszy,

Czciciel Trójcy Przenajwitszej —
Ucze naszej Almy — Mater,

Sawa Polski! — król bohater!

Piorun Boy! bicz pogastwa!
Zbawca Wiednia — Chrzecijastwa!

Pacholciu w starej szkole

Stary rektor przepowiedzia, ^)

e Ja zici Bo wol
I na tronie bdzie siedzia.

Rycerzowi kmie buaw
Z dawnych mogi gdzie wypuy — -)

I Jan Hetman tak jej uy,
e na krzya posza saw.

Bóg buaw zmieni w bero,

A Jan Trzeci w dziejach per !

I „Janina" z jego pastwa
Jest puklerzem Chrzecijastwa

!

I jak wielka ona tarcza,
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W której krzya jest obrona,

Co na wszystek wiat wystarcza —
Jest na gwiazdach zawieszona!

A Jan Trzeci spocz sobie

Po rycerskim onym boju

W starych naszych królów grobie —
Gdzie wodzowie pi w pokoju...

^) Ks. Dbrowski profesor Akademii krakowskiej, który

przepowiedzia mu take zwycistwo pod Wiedniem.

2) wyora.

OBRAZEK

Na szkieku Puawski z dobyt szabl krzyw w staro-

polskim stroju — jedzie na czele hufcu podobnie ubranego.

— Muzyka gra : Marsz staropolski.

A to jedzie po boniu

Puawski na biaym koniu!

A tu za nim jad chwaty

Te Barskie Konfederaty

!

Których Pan Bóg cnot zrodzi,

Kiedy Polsk wróg nachodzi.

Oj, ostatni to ostatni

Polskiej szlachty poczet bratni!

Co kraj zlaa krwi poczciw,

I walczya szabl krzyw,

Ufnem sercem w ask Boga

Sza za gosem prawdy z nieba —
Nie pobia ona wroga,

Ale lega jak potrzeba.



HISTORYA

SZEWCA JANA KILISKIEGO,

RADNEGO MIASTA WARSZAWY,

PUKOWNIKA NAJJANIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

DOWÓDZCY 20 PUKU PIECHOTY ZA CZASÓW KOCIUSZKI.

„Rolnik pug rzuca, ciska szewc kopyta,

„Gdy w niebezpieczestwie jest Rzeczpospolita."

Konstanty Macewicz,

obyw. Rzplitej Krakowskiej.

I.

Posuchajcie historyi

!

Lat czterdzieci temu prawie,

Jak Kiliski y w Warszawie,

A by szewskiej profesyi. i)

By to dobrze czek osiady,

Mia dom wasny na przypady.

Wzi za on co gotowych.

Przy tem dziesi palców zdrowych.

e by majstrem, wic mia wrecie

Warsztat w domu, a sklep w miecie,

A e by te czek serdeczny.

Sowny, trzewy i dostatni,

I bezpieczny i stateczny.

Wic by w miecie nieostatni.

Jako czy to kogo zgodzi,

Czy zmiarkowa, czy uchodzi, -)

Czy podwign — czy pobrata,

Czy potrzyma, czy poswata, 2)
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Czy ubóstwem ród podzieli,

Czy pogrzeba, poweseli.

Nigdy Jan si nie usun,
Ani skrewi, ani skrci;

Zawsze prawd w oczy lun,

Co mia w sercu, w mowie wici;
A e zawsze prawd chodzi.

Wic rej w caem miecie wodzi.

Prym mia midzy sawetnymi *)

Na gospodzie w dniu godowym;
Starszy w bractwie róacowem ^)

Siedzia w awie przed wszystkimi.

Furda wszystkie kasztelany — ^')

Jemu to szed pokon z koa,

Kiedy suto rn przybrany ^^)

W dzie witeczny do kocioa.

Bo te djabla bya mina

!

Ws do góry, w ty wyloty,

W rku srebrem kuta trzcina, -)

But chdogi — a pas zoty.

II.

Dobre byy tamte czasy.

Gdy szewc nosi zote pasy

!

Kto by czysty, mia prym wszdzie,

Kto pracowa, mia do syta.

Czek uczciwy by w urzdzie.

Bo bya rzecz pospolita

!

Wic by radnym Jan w stolicy,

I na miejskiej awie siedzia

;

Zawsze wypi, co w szklanicy,

A co w sercu, wypowiedzia.
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Lecz ju ze si zaczynao,

Nie byo si czem weseli,

Ju si na to zabierao,

e si mieli Polsk dzieli.

Wic Kociuszko da w Krakowie

Moskwie fryk, co si zowie ! «)

A wnet szum si rozszed wszdzie '^)

I w Warszawie co tu bdzie.

Bo to wówczas i w Warszawie

Wbrew nie mao Moskwy stao, ^o)

Król z Carow trzyma prawie —
W kraj Prusactwa si napchao,

I Ilgiestrom, Moskal jucha, ^^)

Na potg tpi ducha.

Jak tu pocz? — Naród hardy!

Do zgryzienia Polak twardy —
Myla Moskal — a wic pany,

Wic Biskupy, wic Hetmany

Umia jako przekabaci, ^-)

By powoli lud wytraci.

Dziao si Mospane tedy,

e pan Hetman w czasie, kiedy

Moskal czynno sw podwaja,

Wojsko nasze porozbraja, ^^)

I z Biskupy piwo warzy, ^*)

Co go ludzie wypi mieli

;

Lecz inaczej Pan Bóg zdarzy,

Bo go sami pi musieli.
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III.

Od Kociuszki przyszy listy,

e ju z Moskw rozpoczli:

— „Wic interes bardzo czysty
;

Pora, abymy si wzili" —
Rzek Kiliski — Ale rada —
Co i gada — i nie gada —
„Ej mospanie nie czas tchórzy,

„Kiedy naród si przebudzi,

„Wic Ojczynie mona suy
„Za mioci dobrych ludzi." —
I nawarzy — lecz traf zdarzy,

e go tajnie kto oskary;
Wic Ilgiestrom chcc go zdawi,

Jak nie kae go przystawi,

Jak si stanie Moskal biesi, '^)

I wymyla — aja srogo

;

— „A ja ka ci powiesi

!

„A ty szewcze — kuternogo !
i«)

„Co — ty bdziesz bunty robi?!

„Ja ci ka zupi — obi !

„Mów — czy prawda, e lud z tob?
— „Prawda panie, kad dob,
„A jeli si chcesz dowiedzie,

„Czy to prawda — ka powiedzie,

„e mnie kaza zamkn, panie —
„A trzydzieci wnet tysicy

„Albo moe jeszcze wicej

„Samych szewców za mn stanie."

Widzc Moskal, e nic z groby —
e Kiliski mocno stoi —
Nu na sówka — nu na proby —
Czy nie zmaca, nie podstroi ? i^)
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Ale próno si mozoli,

Kiliskiego nie zahaczy,

Bo si umia wytumaczy

;

Wic go w kocu i wyzwoli

Lecz go despekt ubod srogo

!

Wic rozmyla idc drog

!

IV.

Co za czasy niespokojne !

Moskal broi — Prusak bredzi —
Król jak lalka z wosku siedzi;

Rozpoczto niby wojn,

Niby radz — niby bij —
Ani bitwy — ani rady —
Bies z panami przdzie zdrady,

A ludowi gow myj —
Co si dzieje — a sromota!

Lada psubrat lud zniewaa —
Wic lud sobie to uwaa ^-

Wic to wszystko na ws mota.

— Wic Moskalu — dam ja tobie,

Wszak szewc umie uszy buty —
A wic bal wam sprawi suty

!

Rezolutnie mrukn sobie,

I nu dalej po Warszawie

Krytym sztychem midzy cechy,

Midzy jatki — midzy miechy, i^)

Powzi rad w trudnej sprawie

:

— „Kady czuje, co go boli —
„Nie ma mówi o czem wiele,

„Ot nie mio y w niewoli."

Kto na czele? — lud na czele —
A z kim wasze? — Az narodem!
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To daj rk ! — Stoi? — Stoi!

A wic jak si lud wyroi,

To z chorgwi majstry przodem

!

A z czeladk niespodzianie

Bierzcie wawo si do skóry.

A jak mrugn — to mospanie

Patrzaj kady mysiej dziury —
Tylko z wag i odwag — ^'^)

I sumiennie i niezmiennie,

I serdecznie, obosiecznie,

Ostro, ywo a poczciwo :

Kiedy krzykn: „Moskw bij!"

Dajcie kija na bestyj!

V.

Byle czowiek a poczciwy.

atwo zniesie si z drugimi

Wic Kiliski, bójki chciwy.

Szyje midzy wojskowymi. -^)

— le panowie, jedna rada.

Wic stana — Uradzili

:

Bi koniecznie si wypada —
A wic bdziem, bdziem bili

!

— „Trzeba im si da we znaki

!

„Co wróg, czeku ! czesz bez ale, ^i)

„I Prusaki — nie Prusaki —
„I Moskale — nie Moskale —
„Pod sekretem a bez krzyku

„Prosz do mnie dzi wieczorem,

„Na Dunaju — do sklepiku — ^-)

„Tylko kady swoim dworem." -3)

Rzek Kiliski — i wieczorem

Jaki taki — w kabaciku
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Czesze sobie swoim dworem

Zatykami do sklepiku. -*)

— „W imi Trójcy — Mospanowie

!

„Ot krucyfiks i dwie wiece —
„A wic bajki ycie — zdrowie —
„Prosz przysidz na szablic."

Wic przysigli w imi Boe,
W Imi Trójcy — rka w rk —
Niech wam Bóg tak dopomoe
Przez niewinn Zbawcy mk!
Jak krew Polska w yach pynie,

Bój podniesiem niespodzianie

!

A kto w drodze si powinie.

Temu jeszcze Polska stanie

W gardle koci — chlebie oci —
W mocie dziur — w drodze gór —
wierszczem w uchu — szydem w brzuchu^

Pniem na drodze — cierniem w nodze

I piekieln sol w oku —
I mierteln kolk w boku. -^)

VI.

Za czem kto si w miecie krci,

Znajdzie zawsze, cho pobiega —
Szczerszy lud, ni oko szpiega;

Wie Kiliski, co si wici. -^)

Tu Wielkanoc ju nadchodzi,

U spowiedzi lud w pokorze,

A tu Moskal na lud godzi,

I na Pradze ostrzy noe —
I chce z ludu robi szynki

Rk pod, rozbójnick,
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I krwi polsk katolick

Niby wod zala rynki.

A wic kiedy lud si cieszy,

I na rezLirekcy spieszy,

Wy dobralicie sposobu

Po kocioach lud obskoczy

!

Krew serdeczn z nas wytoczy,

W rezurekcy ka do grobu,

I arsena uwie z miasta,

By Warszawa pozostaa

Jak sierota, jak niewiasta,

Coby tylko zapakaa

!

Niech no panie Ilgiestromie

!

Zobaczymy góra czyja?

Czy do stryczka szewska szyja?

Czy szewc moe ciebie zomie?
Bo nie bajki polskie chopi!
Wyrn miasto, rzecz nie lada —
A kto pod kim doki kopie.

Ten niebo sam w nie wpada.

A wic pusta to robota —
Pierwej czwartek, ni sobota!

A kto w czwartek bruk zaorze, -')

Kiedy prochem mu zakadz,

Temu pewnie si nie zdadz
Na sobot ostre noe.

Tylko wawo, polsk spraw —
Bo czas paci i czas traci.

VII.

Wic do witu w Wielki Czwartek

Rozpoczto w Imi Boe

!
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Od szlachtiizy sun Bartek, -^)

Poostrzywszy polskie noe

;

Bij w dzwony do obrony

!

Rn w Moskali niby w dzików —
Na odmiany w tarabany, -•>)

I w moskiewskich posanników.

Za Kiliskim rezolutnie

Psem si w oczy naród sadzi — ^'^)

A gdzie zeprze — kdy utnie,

Gdzie popadnie, gdzie zawadzi,

Jezus Marya nie pomoe.
Nie pomoe wity Boe!
Bij Moskala jak psa w worze

!

Niech nie ostrzy na lud noe.

Czego szewcy nie zdoaj,

Krawcy midzy sob skroj;

Czego kowal nie dokuje,

To ju rzenik doyuje. ^i)

„Gór nasi — dalej przodem

!

Ju i wojsko za narodem,

Ju za nami Marszakowscy,

i królewscy i Mirowscy." — ^-^

Wic huk rozszed si po rynkach :

— „Nu ranego po tybinkach !
^s)

Doó smyka, udrzyj yka ! ^*)

Niechaj dugo si nie biedzim —
On nas gnbi — my dojedziem

!

Kwita byka za indyka. ^•')

„Ptaszkiem on std nie wyleci —
Lecz gdzie przytniesz nie pu pazem

!

Bij jak djaba w gstej sieci

!

A licz raz za kadym razem. —
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„Co tam bdzie o tem potem

;

Wal jak cepem, grzmij jak motem !

Tylko gsto, tylko rojem,

Kady pan na mieciu swojem." ^e)

vin.

Wic jak lud si zabra szczerze,

Z pozaranku w dobrej wierze.

Wic od noa, wic od mota —
Dobrze posza nam robota.

Wic te przy pomocy Boskiej

Cechmistrz rzenik Sierakowski,

Czek poczciwy, nie uomek.

Co mia take wasny domek.

Rnie Bauera niby dzika — ^7)

A Kiliski po swojemu

Znów z szewcami w oczy wika ^^)

Moskalowi najstarszemu.

Wic pi armat Moskwa miaa,

Tam na Muranowskiem stojc, ^a)

Lecz jak wiara zaszumiaa,

Wic te Moskwy si nie bojc

I Moskali bez rozkazu

I armaty ma dorazu.

A w Krasiskim lud dziedzicu *'^)

Jak w cierniowym stan wiecu,

I trzy razy ju si zwarli,

1 odparci — znów natarli —
Jednak ludu nie odparli —
Nie stumili, nie poarli

!

Jak Linowski si rozali, ^^)

Jak nabili — jak przybili —
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Jak wyceli, jak wypali,

Most z Moskali wymocili —
I nu dalej wzdu Miodowej

Rn si widrem przez ich gowy !

Wic Kiliski rykiem pieka

Porwa dziaa i uwozi —
Za nim naród — a na Koziej ^-)

Reszt ludzi Moskwa beka. *^)

Wic huk powsta na Podwalu

:

— Ha ! tu ! ptaszku ! psie Moskalu !

Gsta rka, kusa rada.

Przy tym prawo z kim gromada

!

IX.

Armat, jeców wic nabrawszy,

Serca ludziom te dodawszy.

Szed do cechów wawo przodem

Sam Kiliski przed narodem.

Potem hukn: „Bram dobywa!
Z arsenau bro rozrywa

!

Bo gdy czeku tu potrzeba

Poczciwoci midzy swymi.

Powszedniego kawa chleba.

Przy skonaniu aski Boga,

A po mierci jeszcze ziemi —
Wic potrzebna bro na wroga."

„Bo nie bdzie poczciwoci,

Ani chleba, ani Boga,

Póki wróg nasz w Polsce goci,

I niewola cinie sroga." —

Wic dokoa krew si leje.

Rn w starszyzn, jak w dziczyzn,
14
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Moskal pada i gupieje —
Bez komendy zosta wszdy.
Dzwoni szyby i dr mury,

wiec szable, grzmi kostury,

Gradem sypi si dachówki,

I by lec jak makówki

!

Dziaa piekem w oczy ziej,

Baby z góry warem lej.

Ten wbrew leci — tamten chylcem — **)

Wic ów ostrzem — wic ów tylcem,

Wic ów z boku kolnie w skoku —
Wic z poblia, wic z odwodu —
Z góry, z dou, z tyu, z przodu.

Baby — chopi, modzi, starzy,

Jaki taki gsto parzy —
Ogniem piek, rw jak rzek,

Tn jak kos, w pomie kad — *^)

Ludem — cudem — si — zdrad —
Cudem — ludem — moc — sztuk,

Jak niedwiedzia Moskw tuk. ^^)

X.

Wic Ilgiestrom pomiarkowa.

Gdy go naród tak zamroczy.

e nie arty — wic si schowa
I wojskami si otoczy.

Puk Dziayskich mu dojada —
W tem to miejscu pi tysicy

Moskwy byo, albo wicej —
Wic nasz onierz gsto pada.

Tam kto w yciu nie zna cudu,

Spojrze byo na bój ludu

!
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Bój pod witym Krzyem wiedli —
Puk Dziayskich walczy szczerze

;

Lecz aeby go nie zjedli,

Wic Kiliski ty im bierze,

Saskim kopn si dziedzicem,

I otoczy Moskw wiecem.

Wic rozjady lud niemarnie

Z trzech si ulic razem garnie —
Wic jak szatan prosto w oczy

Caem piekem Moskwie toczy,

Wic i Moskwy te nie stao.

A na poy ju stopniay

Puk Dziayskich, poczerniay

Pod Zygmuntem stan z chwa

!

Wic i naród wytchn raczy,

Bo z poudnia ju te byo,

A napewne ju osaczy

Reszt Moskwy ca si.

A wic bajki proste szyki,

Tarabany i komendy.

Byle szczerze, bez ogldy.

Bez taktyki, bez praktyki.

Byle z wag i odwag,
I sumiennie i niezmiennie,

I serdecznie, obosiecznie.

Ostro, ywo i poczciwo,

A wic zawsze rzecz si uda,

Bo Bóg jeszcze robi cuda.

XI.

I tak byo Bogu dziki

!

Ale gos si ozwa z tumu

:

14*
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— Wic do boju trzeba rki,

A do rady trza rozumu —
Wic na ratusz si udali

I starszyzn wnet obrali.

Bo nic z tego, gdy si zrywa

Czek po jeden ku niezgodzie.

Bo tam tylko rozum bywa,

Kdy zgoda jest w narodzie.

Prawda jedna, jak Bóg jeden —
Lud ratujcie — bo lud bieden ! ^')

Wic lud na to wiedzie boje.

Aby mia te prawd swoje —
Kto ludowi prawdy skpi.

Ten niech lepiej sam odstpi.

A wic naród si obliczy

I czu, kto mu dobrze yczy:
— „Pan Zakrzewski niech w pokoju *«)

Rzdzi naród i Warszaw ; *9)

Mokronowski niech do boju •'^)

Pospolit wiedzie spraw.

Wic i dobrze! Niech nam yj!
Niech nam radz, niech nam bij!

A Kociuszk Bóg sprowadzi." —
Wykrzyknli wszyscy radzi,

I napowrót znów do dziea.

Lecz ju noc si nasuna,
W koo Moskwy naród czycha,

I wartuje — Moskal wzdycha,

Warty chodz — nocn por
Po Warszawie ognie gór,

Po ulicach ciche jki,

I skonania cikie mki —
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Jak bezsennych ócz renica

Czuwa Polskich ziem stoHca

Chwila boju niedaleka,

Kady tylko witu czeka.

XII.

Dobry pitek na pocztek,

Wic te niezy i do koca —
Hukn lud o wschodzie soca,
Wic do reszty, jak w kwindecza — ^^)

Bo ten tylko, co przy sile

Bije pokój na mogile.

Dobro kraju ubezpiecza.

Wic jak razem wyruszyli.

Jak z kopyta si kopnli.

Co ubili, to ubili,

A w niewol reszt wzili.

Wic Ilgiestrom uszed skrycie.

Bo u tchórza dugie ycie.

Ten bez ucha, ów bez rki —
Po ulicach lud si wodzi

Z niewolnikiem — pacze, jki

!

— „Nic to bratku, nic nie szkodzi —
Nikt nie bdzie si litowa;

Lud czycowe cierpia mki,

A ty ludu nie aowa!"
Wic jak lud si wzi siarczysto

W Wielki Czwartek do roboty,

Cae miasto do soboty

Jak Bóg kaza, wymiót czysto.

W tem ni póno, ni to rano

I Prusaków te ujrzano ;
'">-)
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Bo to zawsze w jedne strony

Lec kruki i gawrony.

^— „A ty Lutrze, a psia wiaro,

A nie granicz z Polsk star

!

Wic twój Marcin Luter zdrajca

Lubi w pitek miso, jajca,

Wic nie przyjmiem go tu na noc,

Zje sto djabów na Wielkanoc."

I wygnali — Orze buja

Wród kocioa — naród woa

:

Resurexit, sicut dixit.

Alleluja! Alleluja! ^3)

XIII.

Tak Bóg zmiesza gry szataskie,

Bo lud wierzy jego sowu —
Wic na Zmartwychwstanie Paskie
Obaczy si wszystek znowu

;

I wylga na wiat Boy,
I o sobie si naradza.

Lecz z Moskalem poszo sporzej.

Ni z rodakiem co go zdradza;

Wic syszane pod niebiosy

Pospolite byy gosy :

— „Bez wykrtów, bez wymowy ;,

Ej, najlepsza droga prosta.

Wojewoda, czy cechowy,

Mnich czy djabe, czy starosta.

Kto z narodem trzyma szczerze

Niechaj bdzie mu na zdrowie !

A kto sercem za fasz bierze.

Temu naród na bezgowie — ^*)
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Bo sza poty, póki w domu

;

Lecz szewc jak si szabli czepi,

Jak makutem wlepi komu, ^^)

To i djabe nie odlepi.

Ej ostronie — lud tu sdzi

;

Kto hetmanem, niech hetmani,

Kto ma rzdzi, niechaj rzdzi,

A obwinie, kto stumani — ^^^

Bo to nie art, o kraj chodzi.

Wic lud bierze krótko spraw.

Wic to daje, co si godzi.

Stryczek, krzeso lub buaw."
Jak lud prawi, tak si stao.

Nagle w miecie zakipiao

:

„Sto kóeczek mam u pasa —
Ludu wola — Boa wola —
Wieszaj króla i prymasa."

Jeszcze króla, tam jak króla.

Lecz z tych zdrajców urwij pasa!

Bierz hetmana i prymasa. ^^)

XIV.

Wic biskupy, wic hetmany,

Wic nieszczere inne pany

Jak Bóg kaza, podyndali, ^^)

I nogami wiat egnali.

Bo przypowie niesie stara

:

Za zdrajcami Boska kara.

A kto twardo i tak szczerze

Za t polsk spraw bierze.

Tego cnota i w sukmanie

Za buaw ziomkom stanie.
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Wic z estym i z czci wszelk
Dla czowieka tak zacnego

Rzd przywoa Kiliskiego

I poufa spraw wielk;

eby jecha do Poznania,

Tajnie wszystek lud uzbroi,

I Prusakom bez czekania

Naleyt kurt skroi. ''>^)

Wic on na to, jak na lato,

I z rozkazu rn do razu —
Bo ju kiedy kraj si dwiga.

To nie dosy by z kieszeni

Gdzie wylaza jaka figa

;

Niech si djabe wszdzie eni — ^^)

Jedna ziemia, jedna zorza,

Niech si dzieje jedno wszdzie.

Rnij od morza a do morza,

A nie pytaj co tam bdzie!

Wic pojecha na ochot —
Lecz cho cnota Bogu mia.

Jednak na nas krzye zsya.

Chcc dowiadcza polsk cnot. —

Wic gdy jecha do Poznania,

Tak si stao, e si skradli

Gdzie Prusaki i napadli,

I porwali bez czekania —
I ju w dybach w jednej chwili

Kiliskiego potaszczyli. ^i)
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XV.

Wic nie wiele trzeba na to,

Aby w szczciu szumie wiatem
;

Lecz gdy dusz masz rogat,

Bd no w biedzie takim chwatem.

Prusak j si naigrawa

:

— „Jak ty miae z mieczem stawa?
„Do pocigla szewcze bury

!

„Dla szlachetnych tylko miecze —
„A do smoy, a do skóry!"

Wic Kiliski na to rzecze

:

— „Nie szlachetnie, lecz sawetnie

„Szewc Warszawski urodzony,

„A kto ciekaw, czy ochrzczony,

„Niech si z szewcem w szable zetnie

!

„A wic prosz — a wic pono

„Lepiej, e pod Powzkami ^^)

„Nie pociglem was krojono,

„Gdy si bili z Prusakami

:

„Bo pocigiel byby zbrudzi

„Nie zaszczytnie grzbiet szlachetny,

„A trafunek byby szpetny,

„e szewc szlacht opaskudzi

!

„Bo szewc, to nie organista,

„Nie przebiera — eb, czy niecki —
„I szlachecki — nie szlachecki —
„upu, cupu, a do czysta."

Widzc Prusak, e nie rada.

Ni go zbije, ni przegada.

Wic go puci z wolnej rki

I na carskie wyda mki —
A carowa swym zwyczajem

W gb do Moskwy potaszczya, ^^)



218 PIENI JANUSZA

I nkaa i wizia
Za to, e sta za swym krajem.

Tam Kiliski, dobra dusza,

piewa biedak Tadeusza:

„Który cierpia za nas rany,

„Chryste zmiuj si nad nami !''

XVI.

Ale dobre i Bóg lubi.

Wic swej duszy nie zagubi.

Jak Bóg Bogiem, a wróg wrogiem,

Jak od wieków Wisa pynie —
Czek poczciwy nie zaginie.

Wic czy wiecie, kto pocziwy?

Kto katolik na Bóg ywy,
Kto nazywa si Polakiem,

Za witego krzya znakiem.

Kto pracuje sam na siebie,

I o polskim yje chlebie.

Kto kraj kocha — wierzy w Boga,

Kto nie cierpi swego wroga.

Lecz jak Pan Bóg por zdarzy.

Za ojczyzn wszystko way.
Choby zdrowie, choby szyj,

I po Bogu wrogów bije

;

To dopiero czek poczciwy

!

I na dobro kraju tkliwy.

Wic Kiliski te nie zgin.

Lecz szczliwie si wywin,
I szczliwie powrócony

Do przyjació i do ony,
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I do dzieci i do kraju,

I do omu i do domu,

Co mia wasny na Dunaju.

Bo cho caa Moskwa wcieka,

I carowa rodem z pieka.

Jednak babsko go nie zjado.

Jako z kozy si wykrci.

Co si nabi, to przepado —
Bodaj taki szewc si wici!

Niech si takie wic lata!

Wiwat ! Wiwat ! polska cnota !

Obywatel od warsztata —
Kiliski patryjota

!

Wic jak hukn: „Moskw bij!''

Dajcie kija na bestyj

!

>>«<o-
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PIENI JANUSZA.

CZE III.





z podróy, z ycia.

Cz trzecia „Pieni Janusza" obejmuje utwory

poetyckie, pisane w latach 1840— 1847.

Jest to okoliczno bardzo wana, gdy wtedy,

jak powiedziaem w ogólnym pogldzie, nasta wywo-
any smutnymi wypadkami r. 1846 zwrot w twórczoci

Pola: z pieniarza, wielbicego spóczesne hasa,

zmieni si Pol w przedstawiciela tradycyi szlacheckiej

i bezwzgldnego jej chwalc.

Lecz zanim to nastpio, talent Pola zabysn
wspaniale i osobliwie w dziele, pod wzgldem sztuki

najdoskonalszem, w „Obrazach z podróy, z ycia."

Uderzy tu poeta w nut wioskow, przedstawiajc

w sposób prosty i serdeczny i cudn przyrod ta-

trzask i dziarskich jej mieszkaców wraz z ich

wyobraeniami, uczuciami i klechdami.

Przedmiot to nie obcy dla poety. Ju we wst-
pie do niemieckiego przekadu pieni polskich, ogo-
szonego, jak wiemy, w Lipsku p. t. Polnische Volks-

lieder, da dowód poeta, e odczuwa pikno.; poezyi

ludowej, a w kilku utworach pierwszych „Pieni

Janusza" sycha dalekie echa piosenek wioskowych.

Ale byy to tylko echa. Dopiero po osiedleniu si
w Kalenicy, a potem w Maryipolu, gdzie zbliy si
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do ludu i serdeczn zawar z nim znajomo, otwary
si poecie oczy na pikno przyrody, na wielk
warto ludu, jego wierze i pieni. Gównym jednak

podkadem „Obrazów" byy wraenia, jakie odebra
poeta zwiedzajc Tatry, chodzc po szczytach, prze-

bywajc w zagrodach górali, i suchajc dziwnych ich

opowieci. To te wieje z tego cyklu utworów Pola

pewna bezporednio uczucia i wrae, prawdziwo,
mio i przyrody górskiej i nieodcznego od niej ludu.

Po wstpie (I), w którym opowiada o zmianie

swego natchnienia, wywoanej ukojeniem przez czas

trosk ycia, zapoznaje nas poeta odrazu z yciem górali

w halach, gdzie gazdowie przybyego poet z serde-

cznoci wielk witaj i goszcz (II). A zwyczaje

i obyczaje gazdów poznajemy nie z opisu poetyckiego,

lecz z odtworzonej ywo rozmowy wszcztej przy

powitaniu. Lecz poeta nie pozbawia górali ich wro-

dzonych waciwoci, nie robi z nich ludzi innych,

jak s rzeczywicie, ale wkadajc w ich usta opo-

wiadania wyjte z ich wierze prostych i uywajc
odpowiednich ich mowie zwrotów i wyrae, prze-

strzega prawdy, tak wdzicznie i serdecznie nas

ujmujcej.

Te te wyobraenia ludowe, czerpane z opo-

wieci o dziwnych i dla ludu niezrozumiaych zdarze-

niach dostarczay Polowi treci do nastpnych obrazów

poetyckich. S tu — jak w opowieci ludowej —
rozmaite rzeczy obok siebie. Gboka cze Boga stoi

w jednym rzdzie z wiar w czarowników (XIII),

wszechmoc Boga jest nieraz dopeniana przez cudo-

wno i niezbadan si tworów przyrody (XI), gdzie-

niegdzie znowu pojcie Boga znione zupenie do

poziomu ludzkich wyobrae (VII). Ta take wierno
zachowania wyobrae ludowych i zgodno tych
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rysów z pojciami ludu podnosi osobliwie warto
tych utworów. Nie inaczej te witano dawniej w Ta-

trach obcych przybyszów, których byo bardzo mao,
— jak tylko pytaniem, czy nie przyszli „szuka tu

zota?" Ale kiedy odpowied na to bya uczciwa

i szczera, to gospodarz ugaszcza przybysza jak swego
dawnego znajomego (X, II, XIV). Otwieray si dla
serca gazdów, który dawali obcemu przytuek nieraz

nawet przez czas duszy (XII). A co za naiwno i pro-

stota przebijaa w zapatrywaniach dziewczt góralskich,

niepozbawionych wprawdzie zalotnoci, a przecie

czystych uczciwych (V, XII).

Lecz obok skarbów serdecznego uczucia cze-

kaj na przybysza i skarby duchowe, którymi dusza

jego napawa si moe do syta. S to legendy

o dawnych czasach i ludziach, lepszych i dzielniej-

szych od dzisiejszych. Na ten temat opowiadania

górali s niewyczerpane, przytem znów niema wzgldu
na wymaganie etyki ; wszak i dzi „dla honornego

chopa", byleby by silny a biednym nie „wyrzdza"
wszystko jest dobre. To te bohaterem opowieci jest

uwielbiany w piosenkach Grzela, który Niemcowi w eb
wypali i „przysta do wesoych" (IX), lecz nie brak

i króla Bolesawa Chrobrego, co „zdjwszy koron
z gowy", sam czekanem roztrci ska, otworzy dla

Dunajca now drog i osuszy w ten sposób tatrza-

skie okolice z morskiej topieli (III).

Najdoskonalsze z tego zbioru s utwory, w któ-

rych poeta, natchniony widokiem Tatr, podziwia przy-

rod i opiewa wraenie odebrane w czasie wycieczek

na szczyty. To te, kto ma dusz wraliw na pikno

przyrody, a cenic swobod ducha, jak pobyt

w krainie Tatr nas napawa, raz przynajmniej w yciu

zwiedzi te „stranice, niegami wiecce, w których

15
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Boe skamieniao sowo" — ten uzna poezye Pola,

wielbice pikno Tatr, nie tylko za prawdziwe, ale

za wspaniae i wietne. Oto bowiem zapatrzony

w wietlane blaski soneczne, grajce niezliczonemi

barwami po wierzchokach regli, po trawie halnej, po

zomach granitowych turni, wydaje poeta okrzyk po-

dziwu dla ogromu i przedziwnej piknoci gór na-

szych, i dla ludu, który je ciekami „oplata" i ba-

niami swemi zapeni i oywi (IV).

Innym razem widok niebotycznych szczytów

wzbudza w poecie myl przestawania na maem, skoro

si ani „z ogromem natury ani z górskim ludem i jego

prostot" zmierzy nie podobna. Dla maego i Bóg
miosierny i gromy w niego nie godz (VIII).

To znów poeta, nocujc po wycieczce na Kry-

wa pod goem niebem przy ognisku w skalistym

wdole roznieconem, uwielbia urocze otoczenie,

w którem poczwarne ksztaty szczytów strasz stru-

dzonego wdrowca, jak „duchy" lub jak „widma

sumienia". Lecz có za prawdziwo i zdolno
odczucia piknoci mieci si w opisie witu w tych

podniebnych krainach. Mga owiewa skay, czepia si
zomów granitowych. Poecie zdaje si, e jest na

morzu, e pynie w dal, nie patrzc na przepacie,

przed okiem modoci czarownic zasonione, e zda
na.... polskie równiny (XV). Któ z nas „przegwa-

rzywszy" bodaj jedn noc z przewodnikami przy

„watrze" nie dozna takiej zwodniczej illuzyi o wicie

przed wschodem soca?
Gdzieindziej przedstawia poeta górala, który

patrzc ze szczytów w doliny, raduje si wprawdzie,

e Pan Bóg takie góry stworzy, gdzie toporem chmur

prawie dotkn mona lub sign do nieba, jednak

tskni za dolin, gdzie chodzi „na kob", za „dzwo-
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nami Laszymi", za „kocioem Panny Maryi", wida
„cignie go co do Krakowa", ale co ? sam nie zdoa
sobie wytumaczy, przypomina tylko czasy swego

pobytu tame, zabawy gospodarskie i mie towarzy-

stwo dziewczt laszych (XX).

Pol okaza w tych utworach niezwyczajn natu-

ralno i prawdziwo uczucia, stwierdzajc jego

niepospolity talent w tym kierunku i wraliwo na

pikno natury.

Do treci stosuje si i styl utworów. Ten jest

powolniejszy, a jzyk nie odznacza si tak dorano-

ci, takim zapdem i ruchem, jak w poprzednich

czciach „Pieni Janusza", ale za to jest staranniejszy

w doborze tak rodków obrazowania jak i wyrazów

i nie przeadowany zanadto gwar ludow. Wiersz

jest take odmienny, bo dziesiciozgoskowy.

„; ycia/'

Cz druga „Obrazów" nosi tytu „Z ycia"

i obejmuje utwory liryczne przewanie refleksyjne.

We wstpie (I) powiada poeta, e ycie jego jest

pene smutku, nierozjanione adnym umiechem. Tra-

fi bowiem w swoim zasiewie „pod grud wieku",

musi tedy, jak kmie, pooy nadziej w pracy

i w Bogu. Ziomków te, dla których piewa, do tego

samego zachca i yczy, by serca i myli ich byy
zawsze czyste jak krynica, dostarczajca take „pstrej

czeladzi i tumowi" wody do oczyszczenia si
z bdów.

Lecz poeta nie biada tylko nad wasnem cierpie-

niem i niedol, ale potrafi odczu ból ogóu (II)

i rozpacz narodu, który zrywa si do walki gladya-

15*
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torskiej o wolno i z niej wychodzi zamany. Skarga

jednak, jaka si wyrywa z ust poety na widok klski,

nie ma ognia namitnoci (VIII), a rozpacz po stracie

ojczyzny i ból doznanego w yciu zawodu, przedsta-

wione w jego wasnym portrecie poetyckim p. t.

Majtek, zmieniy si w al i tsknot (III). Czasem

jednak mieci si w utworze niezgbiona gorycz,

zwaszcza, gdzie opakany los bohatera jest wprawdzie

wynikiem ogólnego nieszczcia, ale te i braku czu-

oci, otaczajcych go blinich (IV).

W innym utworze poleca jako podstaw odro-

dzenia narodu ycie rodzinne, bo w jego cieple ma
si „wszystko rozgrza, co w yciu skrzepo" (V).

Gdzieindziej znów kae poeta szuka w dziejach po-

krzepienia.

W ogóle przebija z tych utworów smutek prosty

i szczery, czerpicy swe ukojenie w rozpamitywaniu

ostatecznych rzeczy, czekajcych kadego czowieka,

tudzie w wykonywaniu obowizków religijnych, ro-

dzinnych i narodowych.

Siedm psalmów pokutnych w duchu J)awid)wyn,

l^ok 18^-6 i Z wizienia.

Pozostaje nam jeszcze do omówienia utwór p.t.

Rok 1846, Psalmy pokutne i cykl poematów „Z wi-
zienia". Tre i ton, jaki tu panuje, jest cile zwi-
zany ze znanymi nam wypadkami r. 1846. Pol te
rze chopsk pitnuje nazw bratobójstwa, lud za
nazywa Kainem, chocia powinien by bra wszystko

na karb nie tyle winy ile ciemnoty ludu, z której

podegacze korzystali. Z drugiej jednak strony musimy

i poet wyrozumie, który smutny los, bdcy wyni-
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kiem rozbestwienia tumu, odczu bardzo tkliwie i bo-

lenie. Zamany wic na ducha i ciele, osadzony bez

przyczyny w wizieniu daje wyraz najpierw swemu
alowi i przekada z aciny „Psalmy pokutne", a na-

stpnie i swemu oburzeniu, wywoanemu — jak wida
z „Roku 1846" — tak zawodem, który go ze strony

kochanego i znanego sobie ludu spotka, jak i upad-

kiem, w jakim si ówczesny stan kraju znajdowa.

Tak te smutn nut posiadaj i utwory p. t.

„Z wizienia". Poeta oddany gospodarstwu, otoczony

mioci rodzinn, majcy i przywizanie okolicznych

ssiadów — i pewn ju saw w narodzie, nagle

straci wszystko — i dzi z za krat wiziennych ocze-

kuje, jak rosy z nieba, pomocy (I). T ros jest dla

niego najpierw gos dzieci, bawicych si w dzie-

dzicu wiziennym, bo mu przypomina jego wasne,

ukochane anioki (II). Dobre obejcie stranika wi-
ziennego, pochodzcego z Wgier, take sprawia

poecie przyjemno (III). Zapach siana, dochodzcy
w czasie poranku z pól wieo skoszonego, orzewia

poet, napawa go radoci, gdy przywodzi mu na

pami ulubione zajcia gospodarskie (VII).

Utwory te maluj stan jego przygnbionej duszy;

w innych opisane s drobne zdarzenia, które przery-

way i urozmaicay poecie jednostajno wizienia.

W jednym, poemacie np. ratuje pszczók, która wpada
do jego celi (VI); w innym wypowiada ocen ksiek,
danych mu do czytania w wizieniu, i podnosi zna-

czenie i cel oraz ukojenie, jakie zbolaemu sercu przy-

nosi lektura Pisma w. i dziea w. Tomasza a Kem-
pis (VIII); gdzieindziej zajmuje si wizie-poeta losem

witojaskiego robaczka, który wpad do jego celi

(IX); ówdzie znów roztrzsa pytanie, dlaczego kla-

sztory polskie zmieniono w wizienia (X) ; to znów
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pajk (XI) lub gos dzwonka (XII) lub gra na gitarze

jednego z winiów (XIII) lub wreszcie ukazanie si
wróbla (XIV) przerywa czarne myli poety. S take

opisy celi i ycia wiziennego (XV, XVI); zbiór myli
w kocu i zda, zwanych ptaszkami (XVII, XVIII),

dalej przepowiednia uwolnienia, wywróona przez

stróa wiziennego z pknicia dzbana w celi (XIX),

wreszcie nauka, dana nastpcy poety w wizieniu

(XX), zamykaj zbiorek.

Przyzna trzeba, i poeta, daleki od paczliwoci,

jaka zwykle ogarnia sabe umysy w nieszczciu,

zdoby si na niezwyky stopie rezygnacyi, a e odda

j z wielk naturalnoci, bez hipokryzyi i deklama-

cyjnego patosu, tem bardziej pozyskuje sobie serca

i wspóczucie czytelników.

Ostatnia pie Januszowa.

Cz trzecia „Pieni Janusza" koczy „Ostatnia

pie Januszowa". Jest to poemat, znaleziony w po-

miertnych papierach poety a bdcy, jak tre poka-

zuje, ostatnim moe utworem w jego yciu. Wraca

tutaj do celu, jaki zawodowi swemu naznaczy, i przed-

stawia nam, jak go dopi, oraz daje nauk, co z pieni

i w jaki sposób mamy zastosowa w yciu.

Pie jest dla narodu, zwaszcza naszego, do-

wodem jego istnienia; kiedy cay wiat „trzewy",

pozbawiony wyszych ideaów, „wy si w ycia

ka", my wanie „pieni stoim" i „mio wszdzie

siejem."

Jest to zapatrywanie, jak chc niektórzy, jedno-

stronne, ale naszej doli, naszemu rozdarciu zupenie

odpowiednie. Gdzie bowiem odezwie si ów „Ojczy-
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zny jk", gdzie zoym nasze myli i denia, jeeli

nie w pieni ?

Poezya wic — odmiennie od praktycznych za-

kresów i zaj czy umysowych czy fizycznych, bd-
cych podstaw jedynie bytu ekonomicznego spoe-

czestw — wiadczy o stanie i ywotnoci ducho-

wej, narodu, o jego poziomie lub doskonaoci umy-

sowej i moralnej.

Pol w swej pieni „podniós, co w narodzie

yo" i dar Boy" rozda, jak czarowny napój z pu-

haru, midzy ziomków, krzepic w imi Boe serca

i nadzieje. To te po pogromie pie tylko stana
na stray ducha narodu i rozbudzia na nowo mio
i wiar. Nawouje wic poeta, by naszem hasem
staa si i nadal ta wanie mio, bdca drog do

Boga, ta mio ofiarna, która nie odrzuca „suby,
pracy, ludu i miary." Pierwszym jednak aktem mioci
jest karno, dalej prawda i pokora, wreszcie mdro.
Trzeba tedy porzuci „tajne cieki, drogi krte,"

zrzec si dumy i chciwoci.

Poeta tak zrobi w yciu, ale dozna przykroci

mimo zasugi i pracy swej, któr na przekór wrogom
da przed wiatem wiadectwo „i o wierze i o wieku,

o narodzie i czowieku." Ale ju nie wielu yje, co

suchali pierwszych jego pieni i patrzyli na jego za-

sugi! Odczuwa gboki al z tego powodu, ale po-

ciech i nadziej jego jest ycie tej ziemi rodzinnej

i to, e Bóg daje kademu to, na co zasuy i czego

mu potrzeba: „On tedy da skrztnemu yzne kraje,

dzielnemu wolno, obrocy mstwo, a wiernej duszy

uyczy zwycistwa nad zym i ciemnym wrogiem."

yczy tedy poeta ziomkom, by byli „szczliwi,

czulsi, lepsi, radni i ywsi," ni wspóczesne poecie

spoeczestwo, które nieraz nie z wasnej winy takiem
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by nie mogo. Dla siebie za pragnie tylko tego, by

przez swoje pieni móg wszdzie i w starym dworze

szlacheckim i w chacie wiejskiej i w klasztorze zyska

pami rodaków i mimo, e ju ich niedugo na

zawsze porzuci musi, .... y z nimi ... na zawsze.

Musimy przyzna, e myli tu wypowiedziane s
pene uczucia i prawdy. Pol z mioci do ziemi suy
jej, czem i jak móg i umia, za modu orem,
w póniejszym wieku piórem ; to te chtnie dzi czy-

tamy jego poezye i czerpiemy z nich nieraz to, co

krzepio autora, gdy je pisa.



z PODROY.
„Pójdcie a ogldajcie sprawy Paskie,

jakie uczyni cuda na ziemi ....

Psalm XLV.

Wer den Dichter will verstehen,

Muss in Dichters Lande gehen.

Goethe.

I.

Kiedy dusz za opynie,

Kryje smutek wdziki wiata,

A gdy lekko myl podlata,

za w umiechu rzewnym ginie,

I tak mija ycie cae,

Z wielkich bólów — pieni mae.

Nie zawsze niewód ^) po gbiach brodzi,

Jest po poowie chwila pokoju,

Kiedy na poy zoony w odzi,

Na poy w modrym nurza si zdroju

;

I gdzie swobodnych rybek rój bratni

Pod ciepym brzegiem wesó si zbiera,

Skubic bezpiecznie koniuszki matni,

A z miechem na nie rybak spoziera ....

I myl nie zawsze dnem ycia chodzi,

Nie zawsze z alem do gwiazd przypada.

Jest chwila, w której z yciem si godzi,

I z tem co rade bawiby rada.

Albo w kochaniu — cho najaskawsze.

Co to tam cierni, co tam boleci,
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Kiedy w gb duszy spojrze niewieciej

!

A i w kochaniu jednak nie zawsze.

Mam ci jak wiecie, mam ja dziewic,

Sami j znacie — co za dziewoja

!

Oczy jej smutne, jak dwie krynice.

Bo duo biedna — biedna, bo moja!

Jednak nie zawsze taka mi smutna,

Czasem j najdzie nawet pustotka;

I niby sroczka, niby szczebiotka.

Ju i wesoa i baamutna.

Nie raz mnie munie rczk przez czoo,

I grozi przy tem, a grozi srogo

:

„Prosz nie myle ! patrze wesoo !

„A tylko zaraz, bo tupn nog!"
Lecz kiedy smutków mych nie ubywa,

To mi na pikne potem obmiewa.
To mi wytwarza, jako si gniewam,

Jak lulk pal, jako si trzymam.

Jak w dobr chwil czasami piewam.
W tskn si smuc, a w z si zymam.
— To znów przedemn stanie ze wzgard,

I ma bródk podniesie hardo

!

I wzrok ukada gniewny i kosy

!

I ws pokrca i mruczy z cicha;

Lub garnc z smutkiem od skroni wosy,

Tak po mojemu patrzc w wiat — wzdycha.

I poty grozi, cieszy i smuci,

I przypowiada i baamuci,

To pó mojemu — to po swojemu —
A si tam przerwie smutkowi temu —
A mi caego w kocu obmieje.

A w kocu spadnie myli opona

Z czoa swobodn rczk strcona,
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A CO tak dziwnie serce rozgrzeje

!

Takie to piosnki wam ja dzi nios,

Jak pani moja przez z miejce;

Jak ów piew wiejski puszczon na ros

W biegu ocuca krzewy drzemice —
Niech wam rozbudzi zakt domowy,

I skona w kach midzy dbrowy.

Co napotkamy w tym naszym biegu.

Co nas ponci prawd, urod.

To ju zabierzem do swego brzegu,

I na wiat wyrwiem z tego ukrycia,

Miniem mogiy — a wierzchem ycia

Pluniem wesoo, jak rybka wod ! . . .

w Kleczy 1834.

II.

Co nas wie, to i broni,

To i zblia w pierwszym kroku :

Oto serce masz na doni

!

Myl w tych sowach, dusz w oku

!

„Ha! jak si macie w halach 1) gazdowie?" ^)

— Skde nas znacie? skde to przecie? —
„Po chrzcie, po chlebie, po ludzkiej mowie,

„Po czem si ludzie znaj na wiecie."

— A to witajcie ! Skd Bóg prowadzi ?

Pewno idziecie szuka tu zota?

My by go sami wynale radzi,

Ale to ponna dla nas robota —
Bo czarnoksinik skarby zamówi, ^)

I bdn ciek czowieka wlecze

;
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Choby to zoto ju, ju uowi,
Niby to para z rki wyciecze.

„Szukam ja wprawdzie — szukam ja zota,

„Ale nie tego, co ludzie kopi:

„Bo zotem mojem prawda ywota,

„I dusza, której dyaby nie stopi."

— Co tam — ku swoim rzek góral stary —
Co wy tam znowu czeku bajecie? —
Zoto nie zoto, czary nie czary.

No — kiedy z drogi, to sidcie przecie . . .

Witajcie w halach! A czy z daleka?

Pewno e z Lachów? — my Lachów chwalim. *)

Sidcie za stoem! Kachno zwarz mleka,

A my tymczasem lulk zapalim.

Nie chc waszego — ja inny pal !

Chop tem zuchwalszy, czem wicej bity;

Niemiecki tyto czeku nie syty.

Wic ja te sobie Basiaka chwal. ^)

„Gadko si rzeko, co z serca idzie :

„Stara przypowie: Po grosz do miasta,

„A ju do chopa po rozum w biedzie —
„Jestem wic w halach z wami — i basta \"

— Gadko ja rzekem, lecz i wy prawo —
Kachno! czy syszysz? Nie warz ju mleka,

Lecz skocz po wódk — A tylko wawo

!

Trzeba pogoci tego czowieka.
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III.

Woda pynie,

Wiater wieje,

Czowiek ginie,

Ale dzieje

Powie sieje,

A pie leje.

Ha! ha! pocieszne i pytanie Wasze!

Skd si w tycli górach wzio plemi nasze?

Czemu to czeku nie pytacie o to !

Skd si w tych Tatrach bierze polskie zoto ?

Od wieków wieka, jak lasy i hale,

Osiedli wszystkie te dziay górale,

Lecz jako kady dzi wam jeszcze powie,

A naszym ojcom mawiali ojcowie,

Drzewiej tu u nas inaczej bywao — i)

Gdzie dzi doliny, tam jezioro stao —
Po Gorze tylko zbieraa miód pszczoa — -)

A Tatry Dunaj oblewa do koa.

Gdzie dzi Orawa i Dunajec pynie,

Morska si ryba pawia w gbinie —
I tak to byo — A lud uweseli

I midzy ojców polany podzieli.

cign król w góry ze stolicy swojej,

I stan w Gorcu, gdzie „wity krzy" stoi, ^)

A by to mocarz potny i dobry,

Dziad wszystkich królów—zwa Bolesaw Chrobry.

Stan na Gorcu i spojrza w okoo,

I zdj koron i przygarn czoo,

Tak^to si zdziwi i ludem i wiatem;

Wic ziemi wit okry swym szkaratem,

I po Boemu lud pozdrowi wzajem,
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I spojrza w niebo i potoczy krajem,

I patrzy w Tatry — Tatry za Dunajem —
Patrzy na Dunaj — a Dunaj szeroki —
Patrzy na naród — a naród wysoki —
Patrzy na bydo — a bydo dorodne —
Patrzy na góry — a góry swobodne —
Patrzy — i zwaa to sobie jedynie,

e ju za ciasno ludziom i ywinie ; ^)

Wic si sfrasowa, bo ciicia lud swój zbawi

;

Otó gdzie stan, kaza krzy postawi,

Uklk i westchn serdecznie do Boga:

„I w Tatrach bdzie miód zbieraa pszczoa

!

„Dobd zota — zoto dla kocioa —
„Dobd stali — stal zda si na wroga".

A potem skin, kdy wodom droga

:

„Pynno Dunaju, zbierz mi tylko skoro,

„Mojej ja ryby napuszcz w jezioro".

A potem krzykn na swoje narody

:

— „Zama te skay i puci te wody!"

Lecz lud sta niemo, cho rozkaz by dany,

Bo nie by naród na posuch zamany,

A jak tu ama skay, co Bóg stworzy?

I spuszcza Dunaj nieprzejrzany okiem?

Wic do czakana sam król si przyoy; ^)

Ci! przeci ska — a omem szerokim

Zbiegy te wody a po Tatrów krajec,

I opad Dunaj — a zosta: „Dunajec".
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IV.

Czek o sobie prawi,

I swem pokoleniu,

A Boga w milczeniu

wiat cay sawi.

Odwiecznyci Tatrów stranice Piastowe

!

Zdawnacie znane, a wieczniecie nowe!

Cho myl i oko przy was si upaja,

Myl i renica wiecznie tutaj gocia

!

Z wami przenigdy myl si nie oswaja,

Jak nie oswoi si nigdy z wiecznoci,

Bo nie wzi myl, co oko zakreli,

Ani wzi okiem, co ogarn myli,

Ani was uj, ni duchem wywieci,
Ni w was si wcieli, ni nad was wyleci,

Tu hardo ducha mierzy si z natur,

I rozegrana — bo nikomu gór...

I gdyby nie lud, co dumne te czoa

I te przepaci oplata ciekami,

I prostym zmysem zaludni dokoa
Ten wiat w obokach swojemi gadkami ; ^)

Gdyby nie powie, co swemi umiechy
Rozjania wasze ponure milczenie.

Widok ogromu byby bez pociechy,

Bo duch pojmuje tylko ducha tchnienie . . .

A wy stranice niegami wiecce
Stoicie wiecznie niemo i surov/o,

I dla tych ludzkich pokole milczce,

Odkd w was Boe skamieniao sowo ! ~)
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V.

Sercem gocia pac,
I mie lada co.

„Czy ty mnie kochasz moja dziewczyno?"
— A juci kocham was panie !

—
„Ach ! jak tu acno te sowa pyn

!

A tam — czekaem tak na nie".

„Czy tutaj bij serca ju ywiej,

e tutaj nieba ju bhej ?

CzyM tam moe bio prawdziwiej,

I chocia skrycie, lecz szczerzej?"

„I za có ty mnie kochasz te przecie ?"

— A jacy, jacy ladaco !

JeH bez wstydu pyta bdziecie,

Pewnie nie powiem ja za co —
„Powiedz mi prosz!" — No to wam powiem,

Bocie na ludzi podobni,

A w sercu niby jacy aobni,
A gdy mówicie — to zdrowiem.

Gdycie raz pierwszy mnie tu zastali,

(Cho was to moe zadziwi)

To mnie si zdao, gdycie gadali,

ecie mi pono nie krzywi. — ^)

Ot i mylaam : Gdybym to bya
Pani, co w zoto j stroj —
I jako znowum si zasmucia.

Mylc, e macie ju swoj.

I znowu myl : Jabym jej daa
Chustk jedwabn za niego —
Onaby chustk od wita miaa,

A ja ju jego, jak swego.
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A gdycie poszli, to mi si zdao,

e mnie ju samej ubyo,

A ju w duszyczce tak co pakao.

Jakby si strasznie co nio.

I ju nie chciaam wicej by Pani,

Tylko t hal zielon,

Co to tam strzyki pognali na ni, -)

Bo lej byoby mi pono. —

„Gdyby ty hal bya nad lasem,

Ja bybym wówczas juhasem,

Strzyki na hal pognabym sobie,

I bybym znowu przy tobie.''

— Gdybycie byli w halach juhasem.

Koz byabym tymczasem

;

Skaczc bym usza w turnie przed wami, '^)

I stalibycie znów sami —

„Choby mi usza, jabym ci zwabi,

Bo wówczas bybym myliwcem

;

Lecz jabym ciebie kózko nie zabi,

Tylko pochwycibym ywcem.''

— To jabym wówczas chmur wzleciaa,

I stalibycie znów sami —
Jabym myliwca w turniach wymiaa,
Stojc wysoko nad wami —

„Kiedy ty chmur, ja bybym socem,
I przecie dopadbym ciebie

;

Bo jasny promie wysiabym gocem
Za tob chmurko na niebie !"

16
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VI.

Noc i mara,

Ogie i wiara.

Noc jak wróg ciemna! Tu takie mgy due,

A w turniach wyje wiatr z dzika,

I górskie duchy bdz po Magórze, i)

I trwo snami górnika.

Koo dohny podnosz si skay,

Strome i czarne milczce,

A nad skaami tumany si zlay,

Niby sklepienia wiszce.

Nie wida nigdzie ni gwiazdy, ni zorzy.

Doem Dunajec szaleje

;

A po pieczarach co z cicha si sroy,

I dreszcz mierci co wieje.

Dolina w nocy jak wntrze pieczary,

W niej kunie ogniem ziejce.

Jak paszcze smoków zakltych przez czary.

Wieczystych skarbów strzegce.

A w tych tu kuniach dopiero roboty!

Tam si kowale rozjedli

:

Ogniem i wod, miechami i moty
Na to elazo nasiedli.

Niby kowado twarde ich igrzysko,

A ywot niby elazo,

Std to ponuro patrz si w ognisko,

A na wiat patrz z uraz.

We dnie i w nocy nie staje robota.

Nie znaj zimy, ni wiosny.
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Tylko ten ogie, szum wody, huk mota,

I jk kowada aosny

Umiech si nie zna z t zielon twarz,

Tylko gdy gownia zbieleje

W ogniu — a oni órawiem j zwa —
Rado szataska janieje.

Lecz skoro stanie elazu si zado,
Chodnie ich dusza zarazem

;

I gasn oczy i stygnie ta rado,
Tpiej równo z elazem ....

Kiedy tam byem, przyszo ku Motowi
Ze mn te kilku górali.

Kowale, chocia to ludzie wiatowi,

Nie wiele z nami gadali. —

„Strach!'' — rzek mi góral — „Tutaj to robota!

Tu si chop szumny nie leni

!

Lecz nam góralom nie wolno j mota,

Bo w ogniu wiara si mieni."

A przy ognisku dosysza te sowa
Kowal, chop setny do pracy.

Czowiek ze Sw itnik, rodem z pod Krakowa, -)

I mrukn sobie: — „A jacy!''

By to czek tgi, zaprzysig od wódki,

Ludzie i prac zna ceni.

Bo wiatem obniós te witnickie kódki,

1 mia si doma ju eni.

Lecz z panem rzdc skóci si we dworze.

Ojcow bied zda bratu,

I w imi licha, czy tam w imi Boe,
Puci si kiedy po wiata.

16*
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Kiedy z towarem jedzi a za morze,

Szyprem za Wis w wiat pywa; ^)

By potem strzelcem w Kozienickim borze, *)

A i wojskowo sugiwa!

Zaszedszy w Tatry znów mota si chwyci —
Syszc, co góral tam plecie.

Czerwonym drgiem w oczy mu przywieci:

„Co tam o wierze bajecie?

„Oj ! za to wiara, co si w ogniu mieni

!

A pono w pocie mam czoo?
Niech czek nie leni, gdy bies si nie leni^!" —
I wod puci na koo.

I ju tak drgiem ognisko rozarzy.

Jakby si pieko rozjado,

A potem gównie órawiem wyway,
A pod ni jko kowado.

I mot uderzy setnemi ciary^

1 rozgorzao wród cieni,

Jakby miecz kuto w obronie tej wiary,.

Co si i w ogniu nie mieni....

VII.

Te ojczyste progi„

I domowe Bogi,

To moje i wasze,

To i skarby nasze

!

— Jak mówi chleb, ludzie i obraz nie dziwy!

Czy wycie katolik ? — „Katolik prawdziwy \"

— A za có o wite obrazy pytacie?

Wszak wy te na Lachach obrazy tam macie?'



CZ TRZECIA 245

„A mamy i czcimy."

— Wic u nas tak samo,

Gdzie wity pod dachem, tam Bóg ju za bram.
Tak matu mi ucz. — Bez waszej urazy.

Wiem ja ju od dziecka, co wite obrazy —
To wita jest Magda, straszliwie pokutna,

Bo by te to miaa grzesznica okrutna.

Gdy Chrystus Pan jeszcze po ziemi tej chodzi,

I grzeszne ludziska^a dobre nawodzi.

— To wity Piotr z Pawem — co klucze trzymaj,

I ludzie poczciwe do nieba wpuszczaj.

A potem widzicie ten obraz tu wielki ?

To Józef jak uczy Jezusa ciesielki

;

Bo ojciec mój take z ciesielki tej ywi.
Wic chowa ich tutaj za szkami poczciwie:

A tu si pokocie — To wito najwiksza.

Bo z maym Jezuskiem Panienka Najwitsza! —

Raz nio si ojcu — a dziwnie si nia

!

I tak si serdecznie przed nimi alia,

e j tu tak biednie trzymaj jak suk,
I bos z obrazu wskazaa im nók

;

Wic ojciec si dugo mylami te wodzi —
1 kiedy za kob na Lachy by chodzi, ^)

Wzi sobie do serca, co dawno mia w gowie,

I zote trzewiczki zakupi w Krakowie —
I przypi do nóek — a po tej ju dobie

Najwitsza Panienka nie przykrzy nam sobie.

Ja do Niej si modl — i gadko te rosn,

Tak jako widzicie przed sob mnie wcale!

I Ona Najwitsza ni mi si co wiosn.
Gdy maj ju owce wypdza na hale.
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VIII.

Dla wszystkich soce po niebiesiecli chodzi

:

Mae, nie mae, kiedy wielkie rodzi ! . . .

.

Nad brzegiem zdroju, na urwisku skay,

Obcy wród Tatrów sta modzieniec miay —
I podniós dumnie swe wyniose czoo,

I wodzi wzrokiem po turniach w okoo,

I poty wodzi i dzielnie i miao,
A mu i w duszy w kocu pociemniao ....

„Po co my nosim nasz ndz w góry.

Skd wraca trzeba z alem i z tsknot?
Bo czy si zmierzy z ogromem natury,

Czy z górskim ludem i jego prostot,

I duch i serce miary nie dotrzyma." ....

I smutnie wodzi po toniach oczyma —
A w lekkim, szybkim poskoku, czy biegu

migna rybka do cichego brzegu

;

wiea, wesoa, jak ycie, jak zdrowie.

Prysa kropelk, stana i powie

:

„wiat taki pikny, takie czyste wody.

Niebo tak jasne, a ty taki mody

!

Jako mnie z wod, tobie pyn z wiekiem —
A ty tu blunisz? — szkoda e czowiekiem?

Gdy ci ni szczytów, ani gbi dosta,

Kiedy nie zdoasz, biedne chopi, sprosta

Temu, co proste — i temu, co wielkie,

To zniknij iskr, lub zlej si w kropelk,

Albo si spytaj i ziemi i nieba,

Czem to ty jeste — i czem ci by trzeba?

Biedni wy ludzie ! e te wy nie wiecie,

Co to by maym ? Gdyby ty by rybk,
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Tak weso i lekk i szybk,

I tak ma jako ja na wiecie

:

jakby ci dobrze byo w socu chodzi!

Bo to tak maej nie ma nawet wdki,

Nie tylko wdki, ale nawet chtki

Nie ma tak maej, eby na mnie godzi . . .

le wielkiej rybie, która wierzchem chodzi,

I le ptakowi, co strzeli wysoko

Nad gniazdo swoje — I biedne to oko,

Co w soce patrzy — Bo wiat zwykle godzi

Na to, co wiate, co z kraj, co lotne,

Na to, co wielkie, wzniose i samotne,

Czy to na ldzie, na morzu, czy w niebie,

Albo te ono godzi samo w siebie

!

A to, co mae, to bywa i cae,

I niby wieczne i zdrowe i hoe.

Czyste, swobodne i ywe i Boe,
I rade sobie, i rade drugiemu,

I nie zawadza cudzemu, ni swemu.

Bo rade temu, co mu pado w dziele,

A silne liczb, bo to tego wiele,

A midzy maem bywa sojusz wierny,

To i Bóg bywa temu miosierny ....

I mrówka maa — a cay wiat schodzi

!

I pszczóka maa — a ycie wam sodzi!

I ziarnko zboa mae — a wiat ywi !

I drobny piasek — a skaa ci dziwi !

I pery mae — a jakie to cenne !

I krople mae — a co wody w stoku ?

I z wód niewielkich to morze bezdenne !

Maa renica — a cay wiat w oku! i)
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Albo i gwiazda? — a wiato jej czyste!

I jakie pikne to niebo gwiedziste

!

Ledwo widoczny ten p3'ek soneczny.

A niby morze wiatoci zdrój wieczny!

Wic lepiej zla si w mioci z drugimi

!

Pykiem i kropl popyn wzdu ziemi,

Razem z drugimi, bez rachuby wieci.

Bez szumu, gwaru, czci i boleci

!

Wic lepiej pykiem a w wiatoci zgin,
I niby kropla w morzu ycia spyn ....

IX.

Obmylano pono w czas,

By do nieba nie wzrós las;

Znajdzie smutek i weselne,

Ma robaka co i dzielne!....

Co wy chwalicie dzisiejszych górali

!

Dzisiaj chop taki, jak dawniej dziecina —
Zbiednia lud wszystek I gorzej, czem dalej — i)

To nie górale, to sama marnina

!

Cesarz wybiera najszumniejsze chopy, -)

A doma jeno zostawione czopy, ^)

e ju w kociele nie ma spojrze na co,

A z czasem wszystek i naród wytrac.

Jest u nas tutaj, mój ty panku gadka.

e bujne piemi w tych górach bywao
;

Patrzcie gdzie Lubnia, a gdzie Babia-Matka; *)

Otó jak na nich dwóch górali stao,

To jak w szaasie do siebie gadali — ^)

I gdy si srodze na topory cili,

To topór w topór ognia wykrzesali,
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No, gadka gadk ! Lecz za mej pamici

Bywa tu take jeszcze lud nieszpetny.

Pamitasz Sobku ? — O ! wy wszyscy wici

!

Pamitasz gracza? To mi chop by setny!

Srogi i czysty, a zwa si Król Grzela. '^)

Szumny jak joda — prawdziwy Podhalec, '"')

Na cae góry najwikszy zuchwalec,

A w tacu wesó, jak wita niedziela!

Siad na polanie — niby pan na dworku,

A spasa hale po ojcach od wieku

;

Siedm mia brzczcych kóek przy toporku, ^)

A jak nim brzkn, to lk szed po czeku

!

Czarno obrasta — i poziera z oka,

I nie zna kyrpców, lecz but i ostrogi, ^)

A choby jaka wietlica wysoka, '•^)

Gow zasiga poway chop srogi —
A sia jego take nie przelewki —
Chodzi te strojno i niby z madziarska.

Giny te to za nim wszystkie dziewki.

Bo mu si we bie postroio z dziarska!

Jak cae ycie duhan z Wgier pali, ^^)

A kiedy zasiad pod wieczór gospod.
To tak si rozpar — tak si rozzuchwali,

e a na pasie zwyk by wspiera brod.

Lubi wgierskie, lubi lackie piewki.

Lubi te chodzi na kozy z Sobczaki, ^^)

I po bacówkach straszy noc dziewki ; ^^)

Lecz si do bójki nie bra lada jakiej.

Po dzi dzie jeszcze Magda po nim piewa,

I dzi jeszcze Króle po nim al;
Nie wiem jak u was tam na Lachach bywa.

Lecz u nas takich panowie nie chwal! ....

Wic jaki Niemiec by panu doradzi.

By go do Gopli na sub sprowadzi;
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Ale król burkn : „Niech zawoki szuka

!

Bo to Król Grzela nie zrós na hajduka."

Wic nad górnictwem starszestwo mu dali,

Otó rzek panu: „Tak to wam posu!"
I mia pod sob górników górali,

A zwa by w halach: „Królem na Magórze."

Dziesi lat tedy rej górnikom wodzi,

A w obec pana za ludmi obstawa,

Górnikom swoim potuchy nie dawa,

Ale i bajek we dworze nie podzi.

Pan o nim mówi, jak o jakim cudzie,

Pija te z panem z jednego puhara;

Chocia nie kara, dreli przed nim ludzie,

Bo to pocieszna bya jego kara.

Raz mu ju zbrzydli byli te próniaki,

Bo im si dzionki wydali za due;
A wic górnika wsadzi w jego taki, ^^)

A tuk nim pdem w koo po Magórze.

Raz mu si take dwóch hardo stawio.

Wic wzi kadego z nich niedwiedzi si,

Niby to snopek albo drzewa pach :
i*)

Tego pod pach, onego pod pach.

Zbieg z nimi do wsi, wybrodzi po wodzie,

I cisn w kocu o ziem na gospodzie,

I rzek im grono : „Tu mi lee dutki !"

I wypi za nich po garncowi wódki

;

Wic go te potem górnicy suchali.

— W tem królewszczyzn jako zaprzedali — i^)

A tu zarzdzi w naszych Goplach srogo

Czowiek, o którym nie zna, jak si rodzi;

Niby to z Wgier, czy z Niemiec pochodzi,

A by naprawd szatask odnog

!

Podo si nosi, i chudo i spito.
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Niby jaszczurka, bestyja zawzita;

Zwyk by powiada : „A po Gople wito,

A w Goplach niema postu ani wita."

Wic tak si stao, e jednej niedzieli

wikn te w oczy i naszemu Grzeli

:

„Ho, io panoczku !
— Grzela mu powiada -

Mnie nie zatrwo lada jakie krzyki;

Kosa na kamie, a na rad rada !"

I w mgnieniu oka rozpuci górniki

:

„Idcie mi do dom, a jak mi si który

Poway spuci do mojej Magóry,

To mu powiadam, aby wczeniej wiedzia.

e po dzie sdny bdzie ju tam siedzia 1

Gdy nie ma wita, nie ma i roboty."

A w przepa cisn kilofy i moty

;

A to nie arty wielko-mony panie,

Gdy Gople id a rudy nie stanie.

Tak zesza jedna i druga niedziela —
W Goplach si rzdcy napróno szamoc,
A na Magórze kadzie ogie Grzela,

e a pod niebo bij uny noc;
Wic uprosili te ksidza plebana.

By Króla Grzela nakoni do zgody.

Otó mu Grzela tgie sprawi gody,

I trzy dni goci, od rana do rana.

A w kocu rzek mu : „Jeli djabl bure

Poczci niedziel, i za cik prac
Górnikom moim da potrójn pac,
A mnie przeprosi wyjdzie na Magór:
To si zagodz i rud pozwol!

Jeli nie zechce — to i ja mam wol."
Wic rzdca w hamrach rozjad si okrutnie,

I kl sw dusz, e mu wosów utnie.
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e go pochwyci i odda w rekruty — ^^)

A by to nasta wanie pobór suty

;

Grzela tymczasem goci na Magórze,

Lecz zna, co radz tam o jego skórze

;

Wic z górnikami ju nie dugo bawi,

Na dalsze liale juhasów wyprawi,

I przy ognisku lea ju po jeden —
wicie troch niby usn bieden

:

A tu na niego wpadli niby kruki

Z onym to rzdc wgierskie hajduki !

Ale si zerwa, trzech zaraz powali.

Pochwyci strzelb — rzdcy w eb wypali,

1 skoczy w przepa — zgin w mgnieniu oka —
A po chwileczce zawoa z wysoka

:

„Nie na to Sobczak uczy mnie bi kozy.

Nie na to w turniach wiatr mi w uszy dmucha.

Abym jak baran szed dzisiaj w powrozy,

I flint nosi i gdzie bbna sucha."

A potem hukn, gwizdn w turniach goych.

Jak dzika koza — i w wiat — do wesoych! i^)

Zgin bez sychu nie zna, gdzie przebywa.

Pewno gdzie poleg pod królewsk hal;

A stara Magda jeszcze o nim piewa,

I dzi si jeszcze Króle po nim al ....

X.

Co mae,
To cae.

Nic ani szanie — cichutko wszdzie.

Nalepa w koo zmieciona, ^)

Sycha jak pajk nitk sw przdzie,

I serce bije u ona.
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A na nalepie jasnym pomieniem

Pal si drewi<a bukowe,

A wici patrz ostrem wejrzeniem

Ze cian na rzdy domowe.

W górze na pókach, rzebionych drobno,

Kolejno misy pisane,

A rzd dzbanuszków stoi osobno,

A przy nich kubki w rzd szklanne.

A jak tu mio, czysto i gadko

!

I nic nie dune nikomu

:

„Powiedcie, prosz, mi moja matko.

To wam tu dobrze w tym domu?"

— A juci dobrze nam Bogu dziki!

Jak moem, statek nasz krasim, -)

Trzydzieci niedziel ywimy z rki,

Reszt po halach ju pasiem.

A zreszt przdziem i kopiem grzdy

;

Skpo czek sobie pozwala.

Lecz gdy si dobrze zakrzta wszdy,
Stanie na kawa moskala. ^)

„A gdzieecie si matko rodzili ?"

— Az przeproszeniem w tej budzie

!

„A gdzie was matko ojcowie chrzcili ?"

— W tym tu kociele, gdzie ludzie —

„A gdzie tu cmentarz?" — A pod kocioem
„I tam ju wszyscy wraz le?"

— A juci wszyscy w Bogu i spoem,

Jak razem yj i wierz.
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XI.

Od wieka do wieka,

Nic nie ma nad czeka.

Oj cesta staremu ju nie chce dzi puy, i)

I suy nie lubi — nie dobrze jest suy !

Lecz kiedy z Kocielisk tak wam ju dzi pilno, -)

To dziewcz pokae wam drog nie myln —
A milej z dziewczciem, bo co wam rozplecie,

I miechów przymiesza i co wam przypowie

;

Bo pocóby zreszt czek chowa i dzieci,

_eby to nie mie by miao czekowi ?

XII.

„Czysta jak woda.

Mia, bo moda,

Jak jagoda sodka,

A pusta i plotka.

Kiedy piecie szczerze,

To si na miech bierze.

Gdy serce otwiera.

To si na pacz zbiera.

„Kdy pójdziemy moja panno mia?"
— Kdy ? Oj sia o tern mówi, sia, i)

Kdyby dziewcz was w górach wywiodo

:

Ale pójdziemy cesteczk nie pod; -)

wiatem — polan — dalej po chrucinach, ^)

I po pod regle, hen! na one gaje — ^)

Bylicie kiedy z dziew na malinach ?

Mówcie-e, mówcie, albo wam naaj.

„A wszake mówi — kdy pójdziem dalej ?"

— Co oni dali? — mój ty mody panie !

Ot nic nie dali — i tak pojechali —
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Tak u nas mówi na takie pytanie !

Czegocie tacy, czy smutni, czy hardzi!

Wszak ci Bóg, mówi, góralem nie gardzi

!

„Na Lachach piewki, a po górach dziewki,

„A od Krakowa, jak krzemie czek krewki."

Tak ciotka mówi — a z wami nie rada!

I jak ze ska czek si nie rozgada —
Przy nich to jeszcze i ja si osmuc,
To si poprawcie, albo was porzuc!

Czy wy umiecie te jakie piewanki!

Bywaj czasem i u nas te panki!

oskiego roku zaszo tu czeczysko, ^)

Co si powloko na Orawsk stron — ^')

Oj biedne jakie byo to panisko!

Przychrome niby i setnie zdrczone — ')

Ale poczciwe! Nauczy mnie piewki;

To te mi bardzo zazdrociy dziewki,

Kiedym ich piewa pocza w niedziel,

I dali za ni mi te cacek wiele.

— A wy to czemu z goemi rkoma
Przyszlicie w góry? — Byo siedzie doma -

O grosz nie prosz — I my pienidz mamy

;

Ale tam cudne u was mówi kramy!

To przecie trzeba byo myle w domu,

e te i w górach przyda si co komu

:

Szczerszy by tamten, cho biedny i ranny,

Bo da mi obraz Czstochowskiej Panny,

Sam z piersi swoich — co go mia od matki.

Cudny to obraz! zocisty i rzadki —
Wszystkim si ludziom jak otarz podoba;

Bo niby ywa najwitsza osoba —
J te go nosz jedynie od wita,
A gdy go wo, tom taka kontenta, ^)
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Jakbym urosa! Bo to mówi ciotka,

e jeszcze rosn ... ale ciotka plotka!

Otó wam powiem, jako to si stao.

e takie wite do mnie si dostao

:

Bya to jako wojna tam na wiecie —
A moe take i wy o niej wiecie?

— Ojciec by lepiej wam powiedzia o tem —
Otó po wojnie lud z wielkim kopotem
W wiat si rozsypa. A tu w nasze góry,

Chromic o szczudle przyszed czek ponury —
Lecz nie ponury, jacy si widziao, ^)

Nim si czeczyska na pikne poznao.

Otó powiada, e go gdzie wiziono,

A mia na wojnie nog poranion

;

Wic ojciec mówi: „Gdzie im wiatem chodzi?
„A si obaczy, czowiek poterany ^^)

„Niech z nami bdzie." I kaza zagodzi
oe w tokarni — a podbia na rany ^^)

Jam mu zbieraa.

Otó tak si stao,

e z nami przeby cay rok nie mao;
Jego to byo nie al si popyta

cuda w v/iecie. Wyuczy mnie czyta

Róne modlitwy na ksice pobonej,

A cho sam z rodu pono Wielkomony,

Jak si widziao, cho o tem nie gada.

Co dzie za ojca do tokarni siada,

1 lepiej toczy, ni ojczysko stary.

O! cudne mam te od niego puhary,

Jak szko toczone, i z cyny i z koci,

e si im ledwo wydziwuj gocie —
Zdj te swe szaty, a wdzia na opaszki ^^)

Ojców przyodziew, niby czowiek naszki ; ^^}
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Ludzie mówili, e si bdzie eni
Ze mn w jesieni — lecz Bóg wszystko zmieni!

Raz przybieg stryjek, a póno ju w nocy,

I pocz stuka we drzwi z caej mocy

;

Ojciec si zdziwi, czego to tak stuka ?

A strj^jek z cicha : „Wyprawcie wy czeka,

„Bo to nie arty, pogo niedaleka,

„A ju i po wsi wojsko za nim szuka;

„Jam z ciotk mówi na Orawskiej stronie,

„e z nim przyjdziemy, i co tchu tu goni,

„Bdzie nas w iesie za pustaci czeka, i*)

„Ale co ywo wypada ucieka!

„Stranicy pij i bd si bawi —
„Lecz przez granic trzeba si przeprawi

„Jeszcze przed witem! ....

O mój miy Boe!
Có byo czyni i pacz nie pomoe!

Ojciec si zebra i rzecze: „Pov/oli!

„Kiedy nie bij, to jeszcze nie boli —
„Jeszcze i oni nie s tu tak blisko,

„Kiedy o cudzych nie ostrzega psisko."

I sam go odzia, opatrzy mu nog,

I z chlebem Boym wyprawi na drog

;

Stryjek go powiód — a ja ju paczca
Szam tu za nimi. — I szlimy milczcy

Kdy bez drogi. —
Odniao tymczasem,

A tu i pusta, i ciotka pod lasem

Czekaa na nas — i byo bezpiecznie,

A si przyszo poegna ju wiecznie!

Ciotka cieszya — stryjek doby wódki

:

„No dobry trunek bywa na frasunek,

17
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„A kiedy smutno, nie le zapi smutki."

Jam pi nie chciaa, bo mi byo trudno

I pacz ten przekn — i na sercu nudno —
— On siad na ziemi, bo nog zmocowa, i^)

I nic nie mówi jeno si litowa;

A potem powsta — i rano mi powie

:

„Wracajcie do dom i ostajcie zdrowi!

„Ostajcie zdrowi i w opiece Boskiej!"

I da mi obraz Panny Czstochowskiej:

„Jeli Bóg askaw, dam ja sobie rad!

„I jeszcze z matk to do was przyjad;

„Bóg zapa za chleb! I za to, co z nieba

Bóg jedno daje, co witsze od chleba."

I nie wiem jako ju skoczy i na czem,

Bom go odesza zanoszc si paczem —
Przeszam granic zaamawszy donie,

I spojrz jeszcze raz ku onej stronie

:

zy wiat zakryy, góry mi si dwoj,
A oni troje w miejscu jeszcze stoj.

Staam — patrzaam jak przewija nog,
Potem si podniós i ruszy w sw drog

;

A w sercu po nim taka ao szczera,

I co pomyl, to si na pacz zbiera! ....

— Mój miy panie! powiedcie mi przecie,

Po co to ludzie wojuj na wiecie?
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XIII.

Przyjacióce od serca

pie t powica
Autor.

Postaw i mow
Wydaj myl zdrow.

Czy wy pan panie? Czy wy swoj drog
Czowiek wdrowny, chodzicie po wiatu

Szukajc tego, co brat nie da bratu,

Czegocie nigdy nie zgubili pono?
«

— Ja nie ciekawy, cho si wam tak widzi!

Ale al patrze, gdy si czowiek biedzi!

Lecz wycie pono ciekawi, czy biedni,

Kiedy po wiatu tak chodzicie jedni.

((

— Co wam po górach wóczy wasze schaby? ^)

Oj! lepiej od was zna górnik te dziury,

A zioa znaj lepiej od was baby,

A ju najlepiej zna pasterz te góry.

Kto z ksiki mdry i ma rozum w gowie,

Ten ma zna o tem, „i dawnemi laty

Jest w starych ksigach spisano w Krakowie,

Czem czek szczliwy, i co w wiat bogaty."

— Nie atwo wprawdzie doby to tej ksigi.

Bo jej tam strzee zdawna zamek tgi,

I twarde jakie pismo do zmacania, -)

Trudne dzisiejszym ludziom do czytania;

A nadto jeszcze wzita na acuchy,
By j po wiatu nie rozniosy duchy

;

Bo to tam wiele jest obrazy Boskiej

I czarnoksistwa rónego bez miary

;

Przy zej pomocy pisa j Twardowski,

17*
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I le byoby podobno dla wiary,

Gdyby biskupi ksigi nie zaklli,

I nie przykuli byli do kamienia;

Bo to nie zawsze dusz uweseli

I skarb i mdro. — A wiele zgorszenia

Bywa tam zwykle, kdy prawdy wiele

;

To te czek po ni nie siga tak miele.
«

— Jak widz, dziwi was to mody panie,

Skd si to bierze u górala zdanie?

A skd to rozum ma na wiecie mrówka.

Ha! paskie dzieci musz si ju z modu
Uczy na rozum — chop ma rozum z rodu!

Oj! bieda panie — bieda i wdrówka
Uczy rozumu — A góral wdrowny,
A wiat szeroki — a róne ludziska,

A czowiek godny, to bywa i mowny,

I musi prawdy wszdy pyta z bliska,

A co pochwyci, atwo mu nie przyjdzie;

To te i trzyma, co raz w mózgi bierze —
A z reszt czego w wdrówce i w biedzie

Czowiek nie najdzie, to ju najdzie w wierze,

U nas tak mówi: „Po chrzcie idzie wiara.

Po gowie czelad — a po grzechu kara;

Po biedzie statek — obyczaj po rodzie,

Po pracy spokój — a ju chleb po godzie;

Kto si bi lubi, tego i pobij.

Kto czsto krzyczy, tego nikt nie sucha.

Kto si nie myje, tego nie obmyj;
Gdzie nie w ad okiem, tam ju doó ucha;

Gdzie nie dooysz ni rk, ni okiem,

Tam nadstaw grzbietu — albo doó workiem."
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XIV.

Gdzie mio, tam czowiek i rad si przysidzie,

A dobrze, jak mówi, z dobrymi jest wszdzie.

„Czy dobrze powiedzie nas do wsi ta cieka?"
— A dobrze powiedzie, przez aw, na ozy — ^)

„A gdzie to, mój ojcze, ów strzelec wasz mieszka,

„Co bije po górach te kozy?"

— A ju to nie inny, jak pono Junaka;

Pytajcie tam wyej o Sobka Sobczaka,

Na domu u niego róg bdzie jeleni,

A dziewcz powita was w sieni.

I szlimy przez aw i szlimy przez ozy.

Do strzelca miaego, co dzikie zna kozy

;

I zdaa ostrzeg pies swojem szczekaniem.

e rycho i we wsr ju staniem.

Odwieczne jasiony cieniy podwórko,

Pod niemi sta domek ciosany pod górk,

Na doma od wschodu róg stercza jeleni,

A dziewcz witao nas w sieni.

I wzio za rce i wiodo w wietlic,

A jako soneczko janiao jej lice

Niewinn radoci, serdecznem witaniem,

I ludzkiem poczciwem kochaniem.

I wioda i sadzi na awie za stoem,

Jak goci po Bogu przyjmowa przywyka;

A potem jak fryga skrcia si koem, -)

Klasna w rczta i znika.

Sobczaka nie byo — bo poszed gdzie z listy —
Przybory myliwskie wisiay na cienie

;
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A cichy by domek, i cichy i czysty,

Jak czeka dobrego sumienie.

Po chwiH przybiega napowrót znów Kasia,

A za ni przybiega i Polka i Basia, ^)

I wszystkie si spoem krztajc, a rosy,

I Boych nam darów naniosy.

A mleko a pacho, a maso majowe,

A sery takroczne a niby róowe, *)

A wszystko i biae i rano zastawne,

A noe w róg kozi oprawne.

„Powólcie te sobie, nie skpo, co chcecie!

Prosimy, co Bóg da — no bierzcie i krajcie!

Jam do was przypia — a pijciee przecie,

A prosz, ksajcie! ksajcie!"

„Ja skocz z dziewkami- po gazdach w okoo,,

I prosz tu goci i bdzie wesoo,

S ludzie i u nas — nie luni, cho proci, ^)

I znaj jak goci goci!"

„Cho ojca mojego nie naszlicie w domu,

To bdzie tu przecie pogoci was komu,

Bo u nas jest taki obyczaj ju z pniaka, ^)

e mio w gocinie Sobczaka."

I jako przybyo i gazdów po chwili,

I grajków i dzieci i niewiast i dziewek,

I mymy te naszej baryki dobyli,,

I kubek okra wród piewek.

Od kubka i piewek, do miechów i w tany^

I ciasno ju byo w tym domku pod górk.

Wic z izby do sieni, a z sieni w podwórko

Wysypa si orszak rumiany.
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I staa si rado i wielkie wesele,

I zmieni si dzionek powszechni w niedziel,

I w caej wsi byo pod wieczór ju wito,
Cho ludzi nieznanych podjto.

Powanie gwarzyli gazdowie, jak piasty, ')

Wesoo, rozmownie prawiy niewiasty,

Jak wieniec ró polnych zaploty si w koo
Wród taca dziewczta wesoo.

Nie sztuki zasuga, e ksztatne i zgrabne.

Nie gadkie ich rczki, lecz dusze ogadne,

I lniane koszulki a serca jedwabne,

I sówka nie strojne a adne.

XV.

W tych chmurach i górach

Chodno, lecz swobodno.

„Co prdzej, co prdzej wdrowny mój panie!

Bo ku nam mga prosto si toczy,

A tu na Krywaniu nie dobre posanie.

Gdy ciek mga biaa zamroczy! ^)

Co prdzej! a patrzcie na kyrpce, na moje,

By chocia si dosta na hale.

Tam znajdziem kosodrzew, to ognia wystroj, -)

A mielszy ju czowiek na dole.

— Nie patrzcie na strony, bo zmci si w gowie,

A tutaj nie sprawisz nic zuchu!

Chadzali tu ze mn ju róni panowie.

Lecz tutaj potrzeba posuchu!"]

I skoczy sam przodem, i dalej a dalej.

Od skay do skay w poskoku,

I równo z mg bia bylimy o zmroku

Ju sobie bezpieczni na hali.
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— Przy mchowem posaniu i róda tu blisko,

I zacisz w skalistym wdole,

I w kosodrzewinach zabyso ognisko,

Zadte, jak miesic w okol; ^)

Bo mga si toczya jak powód awami,

wiat w biay si caun przystroi

;

A nocny si bkit jak piercie nad nami

Od mglistej powodzi odkroi ....

I niebo zabyso wiatami zasiane,

I byo gwiazd wida obroty,

A gór, nad mgami, kolczasto-szarpane

Straszyy jak duchy tur szczyty —
— Olbrzymio wyrosy z powodzi oboków,
Poczwarne — jak widma sumienia,

Samotne wród ziemi — jak sowa proroków,

A wielkie — jak sowa stworzenia!

wicie tak samo nad wiatem mga staa,

1 soce cho zeszo, nie wieci,

A skaa jak wyspa wród morza pywaa,
A na niej eglarze rozbici —
Lecz atwo tu sercu znów nabra otuchy,

Bo wielki „Bóg Ojców" w przestworzu —
Pier ronie tu w górach, myl zrywa acuchy,
I lekki znów czowiek na morzu!

Bo wszystkie przepaci, jak niegdy za modu.
Przed okiem czarownic zakryte,

A pod tern tam morzem jak wiele narodu!

I jakie tam ziemie rozbite!

Hej ódki! bo serce powiada: „Nie zginiem!"

A orów to naszych dziedziny!

Hej ódki! A z wiatry jak morzem popyniem

Po mgle tej — na polskie równiny.
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XVI.

Hej wesoo i bogato,

Po przednówku idzie lato,

A niedziela i bez chmiel

Lud poczciwy rozwesela.

Tacz góralczyki,

Chopaki jak smyki,

Kobzarz im przygrywa, ^)

A dzieweczka piewa.

Po gospodzie krzyki!

Szumi góralczyki,

Toporeczek furczy,

A bas w kcie burczy,

W koo, w koo, w koo,

Rano i wesoo!

Druba przodem skacze

:

„A od ucha gracze!"

A hulaje Grzela!

Bo to dzi niedziela —
A daleje w kóko,

Na wite niedziuko!

XVII.

„Gdy inni skacz, patrzy, lecz nie skacze,

Gdy inni pacz, czuje, lecz nie pacze,

Ale gdy sen si nad wiatem przesuwa

On nie spi i czuwa !"

wieci miesic, wieci,

I przepywa w dali,

Na srebrzystej wici,

A po drcej fali.
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Lekka mga w zawoje

Po dolinie suwa,

I tylko ócz dwoje

Wród tej nocy czuwa.

Nic si ani ruszy,

Tylko ródo pieszcz,

Ale gucho w duszy

Brzmi te piewy jeszcze.

Wszystko we nie ley.

Cicha wie w padole,

Miesic gór biey.

Woda pynie w dole.

Py 'miesiczku w górze!

Py ty wodo doem

!

Nie kryj si w tej chmurze.

Co wisi nad czoem.

Wszak ci to ta nuta.

Co piewa i skacze ?

— Tylko, e myl struta.

Tylko, e co pacze . . .

Tylko, e co zibi.

Co si w serce wjad,

A co jeszcze w gbi,

Tego nie wygada

!

ycie pene trudu

Sdzi sam Bóg w niebie

;

O! spoczywaj ludu.

Gdy cierpi za ciebie

!
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xvin.

Co rozum rozdwaja,

Wiara ludu spaja

;

Kto wierzy,

Ten dziery

!

„Gorco, ojcze, i samo poudnie,

„Spocznijmy tutaj, nim troch ochódnie."

— Wnet to przechódnie, wnet mój panie mody.
Bo Babia w czepcu, miesic by w okol *)

Rycho grzmot bdzie i urosn wody.

Ale nie kadcie lulki na tym stole!

Nie kadcie lulki — to stó powicony!
Wic poajanie mie bdziem od ony.

Bo to witoci nie ma czowiek krzywi,

A i stó panie, mógby si sprzeciwi.

Czasem to czeku zarówno si zdaje —
Ale to róne w wiecie obyczaje,

Otó i róne bywaj witoci;
U nas stó bywa w wielkiej uczciwoci,

I okrom daru Boego, na stole

Nic ju nie kadziem. — Nasz dziad to powiada,.

Jako to czasem Bóg karze swawol,
I jak kar raz tu czeku zada —
Niech nas ochroni panna Ludzimierska!

— Ot bya jaka to najed wgierska,

Bo si król polski zagniewa na króla —
Gdy w zwadzie króle, dry zgrzebna koszula! -)

Wgry szy zbytkiem i stali gazdowa,
(Bo pono Wgry to nie katoliki)

Wic bydo grabi, wic ludzi cudowa,
Wic budy pali — wic gwaty — wic krzyki L

A w naszym domu starszy zagazdowa.

Wprowadzi konie — bez waszej urazy —
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Bi gad, barany, wród sieni gotowa '^)

I j wymyla na wite obrazy.

Pod wieczór kae na stole sa sobie

:

„— Mój Wielkomony! co zrobi, to zrobi,

„A sa nie bd!" rzek dziad mego dziada,

Wic go zbi setnie i sam si ukada;

Lecz ledwie wiato zagasi ucign.
Tak nim cisno a o cian drug.

e, jak to mówi, Wgier ani drygn!
A dziad si zerwa z macierz i z sug,
I a na hal zbiegli kondratow — *)

Nazajutrz wojsko stano gotowo.

A tu zabrako z starszyzny jednego

;

Pobiegli — patrz — naszli nieywego.

Gdzie gazda? — gazda ! a gazda na hali —
Po chwili patrzy, a i dom si pali....

Ale jak po tej najedzi wgierskiej

Wszystko si wojsko na Lachy zebrao,

Patrz po ogniu — a stó stoi cao,

A na nim obraz Panny Ludzi mierskiej!^)

Mój miy panie! kiedy gore czasem

A stó ten wynie zaraz uny gasn;
1 grady cign od niego za lasem,

Ani pioruny w domostwo nie trzasn —
Mówi ojcowie, gdy w naszej rodzinie

Bóg mier da komu, a §kona nie moe.
To mu czeladka w miertelnej godzinie

Zwyka wyciela za tym stoem oe —
I jak na stole gow tylko zoy,
I choby „Zdrowa" zmówi z dziatw spoem,

Tak lekko kona, jak na asce Boej!

I nam daj Boe skona za tym stoem...
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XIX.

„Gdzie wiara, tam czary,

Bez czarów, ni wiary.

Ni szczcia, ni cudu,

Ni ycia, ni ludu."

Gdzie matu, dziewcz? — „Poszli na zioa!"

— A to zawoaj j dzieci!

,,Na Gewont poszli, a niech pan woa, ^)

„Lecz pono zginie gos w wiecie!

„Dobrze jeeli wróc w niedziel,

„Bo to na Gewont nie wskoku
;

„A kdy spojrze jest tam zió wiele,

„I raz je bior do roku

;

„A drogo pac zioa w Krakowie,

,,To si czek za nim kopoce,

„Bo to w tych zioach wszelakie zdrowie,

„Na dziwne ludzkie niemoce.

„A jest tam zioo i od kochania,

„I od gryzienia we wntrzu,

„Jest i od goca — jest i od spania, -)

„I suchych bólów i jtrzu! ^)

„Jest tam i zioo, co wskae czeku,

„Gdzie zoto w górach tych ley;

„I co od niego mleko odbiey,

„I co poprawi na mleku — ^)

„I jest tam take ziele szalone,
„Co cignie czeka w sw stron

;

„Choby ucieka, to tob skrci,

„I snem ku sobie przynci —
„A jak si po nie czowiek obudzi,

„To czego po wiecie ju szuka,

„Chodzi a chodzi, i sob nudzi,

„I noc po wsi si puka.
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„Nie spocznie nigdzie, cho mu otworz,

„Tylko rozwaa co z cicha,

„I nie pozbdzie si tego Ucha,

„A mu ju rce w krzy zo!" "">)

1 tutaj nagle dziewcz zadrao,

I z trwog ku drzwiom spojrzao,

Wida, e w myli co si tam way,
Bo niby zblada na twarzy;

ywy rumieniec przelecia po niej,

A po tem rzeka: „Czy wiecie?

„I wami moe to zioo goni

„Tak bez spoczynku na wiecie?"

— „Nie bój si dziewcz! Bóg wielki z tob!

„I ze mn — nic ci nie zrobi!

„Ja nie pobudz ludzi z dob
„Jam tylko ciki sam sobie!

„I u nas ronie zioo na doach,

„W cichych dbrowach po niu,

„Przy bojowiskach, starych kocioach,

„Zamkach i grobach pobliu.

„Otó jak przy niem chopi cierpliwe

„Unie — nie przykre nikomu;
„Bo we nie bywa takie szczliwe,

„e wnosi szczcie do domu —
„Jam spa snem takim doma, u siebie,

„A za nagrod czy kar
„Widzia Wielkiego Boga na niebie,

„Co cudem wzmocni m wiar —
„yem wród ludu, co w socu pywa,

„I sam si rzdzi i sdzi,

„Którego serce sam Bóg rozgrzewa,

„eby w zakonie nie bdzi —
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„A ziemia jego bya mi rajem,

„Bo wszdy dobro i zgoda,

„W domu i w polu, w kraju, za krajem,

„A na niebiesiech pogoda. ^')

„I to zabrao mi wszystk dusz,

„I to mi ciy, to trudzi

!

,,Bo tego wiata i takicli ludzi

„Do mierci szuka ju musz!
„Lecz kiedy znacie ziele wszelakie,

„Co si po górach zrodzio,

„Powiedz czy jest tu i ziele takie,

„eby zapomnie, co byo?"

XX.

„Mam i serce — mam i oko, «

I po wiatu mi szeroko !"

Hej turnie moje! Wy hale moje!

Jakie was cudne wychwal sowa?
Widno z was, widno, widno na dwoje.

Bo i do Spiu i do Krakowa —
Kiedy nad Spiem Wgierka wieci, i)

Ory si nasze w chmurach wesel,

A kiedy mgy si nad Babi ciel,

To nawet orze na gniazdo leci

I tylko góral, co si nie boi.

Burzy na niebie, niby omnica,

Chop jak toczony, prosty jak wieca.

On jeden tylko burzy dostoi!

A pod nim szumi dokoa wody,

I bij gromy i deszcze chodne.

Lecz zanim zbior na Lachach brody.

Ju nad Tatrami niebo pogodne

;
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I znów po halach gwid juhasy,

I wyrzdzaj dziewcztom psoty,

I graj kobzy i szumi lasy,

A hen podwiga Dunajec moty
Gdy si przed czekiem wiat ten rozoy
I tak wesoo i tak szeroko,

A serce skacze, e te Bóg tworzy

I góry takie i w gowie oko!

Kiedy toporkiem czowiek wywinie.

To si a stracha, eby nie zmci
Jasnej chmureczki w orlej dziedzinie,

Albo o samo niebo nie trci!

Bo odrobina tylko do nieba,

Gdzie z anioami sam Pan Bóg mieszka—
To juci Lachy do was zej trzeba,

Bo wam za ostra góralska cieka!
Niech si wam wszystko po myli wodzi!

Niechaj wam dziatwa i chleb si rodzi!

Bom to ja nigdy chleba nie prosi,

Kiedym na Lachach bywao kosi.

— Cho u nas nie ma ytniego chleba,

Przecie czem mona pogoci trzeba;

I ufam sobie, eby nie poci
Lach — chocia tutaj ziemia jaowa,

A kto ma rol, niech Bóg zachowa,

eby te chleba komu zazdroci!

Czasem si do nas zbka panisko

;

Czasem i kilku — to z nimi chodzim,

I do M orskiego-oka ich wodzim, -)

1 w Zakopane i w Kocielisko —
A gdy ich wiedziem za kozi drog.

Kdy na górach Bóg chmury zoy,
Tam to wydziwi ju si nie mog,
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Jaki góralom Pan Bóg wiat stworzy!

Bo srebro, zoto jest w górach naszych

I na wiat widno, z halów dokoa,

Tylko nam w Tatrach tych dzwonów Laszych

I Panny Maryi brako kocioa —
I cignie czeka co do Krakowa;

Ale co cignie? nie wiedzie zgoa;

Ludzie nie ludzie, mowa nie mowa;
Jednak co nci jak do kocioa!
I mio spojrze na Lack stron,

I mio wspomnie one gocinki!

Tam to pod kos ki zielone!

Tam to dograbki — tam to wyynki! ^)

Co to za dziewki szy tam pod wieniec

!

Gdyby nie lata i koci stare,

Szedbym na kob, a na gociniec

Zaniósbym Lachom kwiczoów par.

XXL

Modemu przyjacielowi Wadysawowi Wykowi
powieci pieii t Autor.

Serce i potok ostrzega daremnie.

Mickiewicz.

„O ! Dunajcu mój ! ^
Stój szalecze, stój 1"

I zkd si twe wody, szalecze mój, bior!

I gdzie ci tak spieszno? i po co tak skoro?

Ty bieysz w równiny, w dalekie zawody,

A ja tu u róda chc czerpn twej wody!

O! na có tak szybko twa woda tam pynie?

Pytaj tam wprawdzie o ciebie w równinie,

O wod, o czyst, pytaj tam ludzie,

18
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Bo yj w odwiecznym pragnieniu i brudzie;

Wic skoro ci ujrz, wnet do ci pobiegn,

I brzegi zielone wzdu wody zalegn,

I bd si pluska i kpa w tym zdroju,

I brudnem naczyniem zaczerpn napoju,

I zmc twe warty i tonie przejrzyste,

1 zdepc twe brzegi i oe przeczyste,

I krzykn szeroko dugiemi zagrody

:

„To woda nieczysta! nie pijcie tej wody!''

A ty si odwiniesz, zakipisz a do dna,

I ka ów nieczysty twem oem popynie,

1 w biegu zwolnieje twa fala swobodna —
Ty zczycisz si znowu w rozlegej równinie,

I ksiyc si skpie, jak dawniej, w twej fali,

I gwiazda si znowu nad tob uali

I ujrzysz znów zorzy rumieniec przelotny.

Lecz brzeg twój na zav/sze ju bdzie samotny.

Bez kwiatów i ludzi, a krajem piaszczystym

Po ou cierniowem nurtami zawiniesz.

Bez sowa pociechy, w milczeniu wieczystem.

Bez winy zbrodniarzem ku morzu popyniesz....

Wic gdzie ci tak spieszno, szalony góralu!

I po co porzucasz krain podhalu?

Prócz fali przejrzystej i biegu w swobodzie.

Prócz soca na niebie i zorzy na wschodzie.

Prócz brzegu takiego z kwiatami wonnemi.

Prócz rosy na trawie, a gwiazdy w bkicie,

I troch mioci do gwiazd i do ziemi.

Nic niema na wiecie — nic nie da ci ycie

U róda, na ujciu, opodal, czy z brzegu,

Nic wicej nie ujrzysz, szalecze, w twym biegu.
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XXII.

„Bez radoci powitanie,

A bez alu poegnanie!"

al mi, em góry i ten lud pochwali,

I sam na siebie prawiebym si ali,

Bo jako bij szkodnicy jastrzbie,

Tak uderzycie na stado gobie!

Zepsute dzieci lubi cacka psowa

;

A al si Boe co pikne marnowa!
Was nie uleczy ten lud sw prostot,

Nie dla was maj polskie Tatry zoto.

Was nie rozjani ten wiat swym umiechem,

Ani was natchn góry swym oddechem,

Ani was górskie wody nie obmyj,

Ani w was prawdy ludu nie oyj!

Bo na to, bycie ztd wracali krzepsi

Na duszy waszej, i w ciele wzmocnieni,'

Potrzeba, bycie tu przybyli lepsi,

A ludzie po was nie byli zgorszeni.

18*
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„Wam to bracia, wam !

I piewam i gram !"

Jeeli szukasz w ustroni samotnej

Jedynej jeszcze dla siebie pociechy,

Lub jeli gonisz wdzik ycia ulotny,

I sdzisz moe, e mam dla ci miechy,

To mnie nie szukaj — ja nie bd bawi!

Ani chc dumom samotnym przeszkadza,

I z samotnoci nie bd naradza,

Bom ja si z yciem i z sob rozprawi.

— Duch ludzki duchem na to, eby tworzy!

A dla nas pono jedna tylko droga

;

Jam w pracy ca nadziej pooy,
A reszt zdaem, jako kmie, na Boga!

Wic pieni moje siej jako ziarna

Pod grud wieku, pod czasu mozoy, ^)

A jeli serca nadzieja nie marna,

To kto plon siejby zwiezie do stodoy.

Dla was wic, dla was, towarzysze mili!

Nieznani nawet i nie policzeni.

Cocie pod grud wieku natrafili.

Cocie rozsiani po kraju przestrzeni.

Jak ojców naszych modrzewie samotne — -)
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Dla was wic, dla was braci pracowitych,

Znojem hartownych i mdrych, bo bitych,

Nios w szczeroci te pieni ulotne

!

A jak w pamici starego onierza

Caa si przeszo jak do broni zrywa,

Gdy ucho jego pobudka uderza.

Lub gdy kto piosnk pukow zapiewa;

Tak niech wam wasze z ywotem zapasy

Chodna pie moja przed oczyma stawi.

Wam, cocie mni i ród nieszcz prawi,

Wyszli do pracy na pochybne czasy!

Wam to ja piewam i wam to ja ycz,
By myli wasze jak niebiosa byy
I nieskaone i wiecznie dziewicze,

I serca wasze by jak róda biy,

Tego wam ycz za ca nadgrod.

— A gdy si do was pstra czelad zatrudzi, ^)

I tumem zbiegnie, jak po czyst wod,
I myli zami i czucia zabrudzi,

By ju tak silnie serce wasze bio.

eby jak ródo i drugich obmyo,
I eby znowu w tej krynicy czystej

I Bóg si przejrza — i ów sklep gwiadzisty...^)?

II.

„Aniele, skd tobie

Gocina w tym grobie ?"

PACHOL.

— Skd ci ta prawda ? skd ci to wesele ?

I skd si bierzesz? gdzie idziesz, Aniele?
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ANfO.

— Do was ja id, bo kocham to plemi,

Raj wam otworz i ozoc ziemi!

PACHOL.

A skde tyle wzio si mioci.

e ród tej ndzy Anio niebios goci ?

ANIO.

— Skd ziemskim orom bierze si na loty,

Dziecku na umiech, gwiadzie na blask zotyl

PACHOL.

I czy zostaniesz ju na zawsze z nami?

Czy znowu bdziem i rzewni i sami ?

ANIO.

— Pytaj jutrzenki, czy zawsze przywieca?

I wód, czy zawsze czysta ich krynica?

PACHOL.

A jeli znikniesz, niebieskie kochanie!

I có po tobie na ziemi zostanie?

ANIO.

To, co zostao wam po wieszczem sowie.

Po zach, po rosie, po pieni w dbrowie. ^)

III.

„I z rana i z modu
wiat pikny od wschodu 1"

Majtek ja, majtek — na morzu wyrosem

;

Ale z tej caej eglugi burzliwej

Jeden dzie tylko w pamici wyniosem.

Jak modo pikny, a jak mio ywy!
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Staem, jak dzisiaj, na tej odzi mojej,

Spokojnym rankiem, nad brzegami morza,

Stubarwne flagi statków na ostoi

Witaa z piany budzca si zorza!

A i po statkach zbudzeni majtkowie

Witali morsk pieni to zaranie

;

A i od ldów, rozkosznyci jak zdrowie,

Dolatywao przerwane woanie

:

„Da Bóg szczliwie! Wy tu, my tam pyniem!

Byle w czas Boy znów kotw zarzuci

:

Da Bóg szczliwie! nie zginiem! nie zginiem!"

A wszyscy, wszyscy przyrzekali wróci.

I pier si agli wypeniaa zwolna,

Z ldów woanie „W Imi, w Imi Boe!"
Pomkny statki, a fala swawolna

Niosa je rada na wysokie morze ....

I jeden tylko starzec osiwiay

Siedzia na brzegu, naprawiajc sieci,

I patrzy z smutkiem na te morskie way.

Jakby im odda wasne swoje dzieci.

I jeden tylko kapan, w witej bieli,

Na morskim piasku modli si w pokorze

Za tych, co dawniej na morzu zginli,

I tych, co dzisiaj szli znowu na morze ....

„Da Bóg szczliwie! a z wiatry dobremi!"

Westchn do nieba „W Imi, w Imi Boe!"
A w koo, w koo, przed nimi, za nimi,

Niby to pieni modre grao morze:

I kada fala, co na peni wzrosa,

Tracc si z szumem o brzeg piersi ciemn,
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Jak nurek per, myl z morza wyniosa,

wie jak piany, jak gbi tajemn.

Soce palio szumny wiat z wysoka,

A brzeg sta w rosie — w bkicie niebiosa.

agle znikay — a z duszy do oka

Tryskaa drosza stokro jeszcze rosa!

„Da Bóg szczliwie!" wszystko morze grao —
A „w Imi Boe" po wiata krawdzie!

A na dnie duszy tak co nam pakao

:

„Gdy taki ranek, có za wieczór bdzie?!"

I nadszed wieczór, a fale ponce
Gasy jak wiata po wielkim pogrzebie,

I wiat by cichy, i zawisy drce
zy po tej ziemi, a gwiazdy po niebie.

zy te pyny niczem nie otarte,

Ale te oczy, paczem sierót krwawe,

Patrzyy w niebo szeroko rozwarte,

Bo i po niebie cieky gwiazdy zawe.

A cieky sklepem w tajemnych przezroczach.

Jak gdyby lgny do Boego ona!

Z bijcem sercem, ach! i z zami w oczach

Do gwiazd na niebie cignem ramiona!

— Ale nie dosta gwiazd na niebie byo.

Jak dusza w smutku, w tumanach zamierzchy,

Zwiody si chmury, piorunami bio,

I mnogie agle w burzy si rozpierzchy.

I ziemia bya jak pogorzelisko.

Z gruzów sterczay zgorzae skorupy,

A wiat by cay jak pobojowisko!!

Z falami morza gray tylko trupy.
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Wic na dno swoje porwao mi ycie!

A w onie ziemi drzemay klejnoty,

A pery w morzu marzyy ukrycie,

Jak pikno marzy modlitw tsknoty.

Wyniosem klejnot na t jasno dzienn,

A wiato Boa iskr w nim zagraa,

Wyniosem z morza per na wpó senn,

A ona patrzc na wiat, zapakaa! . . .

Czy iskr sponiesz, czy z si rozpyniesz,

Utul si — utul — ty w niej nie zaginiesz

;

Jedno to, jedno, by tylko czysta.

Czy za perowa, czy iskra ognista!

„I cicho, spokojnie,

Po ogniu, po wojnie 1"

Strojne w zachodzie soca le góry!

Powana cisza — w dali szumi wody,

Polany mierzchn — milczy bór ponury,

I dym wieczorny cignie przez zagrody,

I noc nadciga. — Po dziennem igrzysku

Uly wiat sobie, jak czowiek w- westchnieniu,

Pod starym bukiem, przy maem ognisku,

Siedzi staruszek na wielkim kamieniu.

— Skd dziadek w górach ? Pewno e z daleka?

A starzec rzecze: „Ot, z caego wiata

„Ndza na ziemi — a wielki Bóg w niebie!"

I zmierzy okiem obcego czowieka:

„Id mój panie, po proszonym chlebie."

— A gdziee ojcze strawi mode lata?

„Wiele to o tem mówi panie miy!

„Jam nie strawi — one mnie strawiy ....
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„Jestem rodziców szlachetnego rodu,

„Ojciec nieboszczyk by dziedzicem w Rajskiem, ^)

„A jam sugiwa wojskowo za modu . . .
."

—Gdzie rk straci? — „W bitwie pod Moajskiem." -)

— I prosisz chleba? — „A prosz, bom godzien!

„Zna ju lepszegom losu nie by godzien,

„Gdy mi tak pado Boe zmiowanie!

„Gdziem lata strawi? Strawiem, mój panie:

„Modo na wojnie — redni wiek w niewoli,

„Staro na ebrach! Krótko to si prawi,

„Lecz ywot taki gorzej blizny boli —
„wiat mi dokuczy, a mier gdzie si bawi."

— I nie wyrzekasz? — „A czego wyrzeka?
„Tylem te tylko w yciu mia pociechy,

„em nie wyrzeka — Lecz mi nudno czeka
„Duej ju mierci ; wybraem si w drog,

„Bo myl sobie, e spotkam niebog

„A ycie moje wszak stanie za grzechy?"

— Stanie, mój ojcze! jak Bóg yv/y, stanie!

ycz ci mierci — »Bóg wam zapa panie!"

Rzek starzec z cicha, spokojny w sumieniu.

Poprawi ognia, westchn sobie szczerze,

I czeka mierci, szeptajc pacierze.

Pod starym bukiem, na wielkim kamieniu.

V.

„M kochankiem !

I pie z wiankiem."

Tracimy brata — serce go nie traci,

Kiedy mu gwiazda w waszej stronie wieci,

To niechaj idzie — myl za nim poleci,

A szczcie jego samotnych zapaci ....
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Kto silnie wierzy, kto duchem pracuje,

Brzydzi si czczoci ywota, jak grzechem,

A w naszym kraju kto myH i czuje.

Ten nie spoglda po wiecie z umiechem!

Lecz w tem ponurem, rzewnem zadumaniu,

Ley przyszoci wielka tajemnica,

A mrok ywota wróy o witaniu.

Co wiatem wieku rozpromieni lica.

Gdy czowiek bole gwatown uczuje.

Wszystka krew jego do serca si zbiega,

A gdy myl jego wróg jadem zatruje,

To cite usta milczeniem zalega.

I krew by szczciem nie rozgrzaa duszy,

I umiech citych ust by nie otworzy,

I czek by ycie zmarnowa w katuszy.

Gdyby Bóg dobrych ludzi nie by stworzy.

Co nam pokrewni i krwi i mow
Jedne boleci dziel i nadzieje,

I których dusza nam si wówczas mieje,

Gdy wszystko na nas spoglda surowo.

Dzi, gdy wiat cay mier dla nas zalega,

ycie w domowych cianach si zamkno.
Dzi si krew wszystka do rodziny zbiega.

Niby do serca zkd si ycie wzio.

I z tego serca ma si rozej ciepo

Po wszystkiem ciele, gdy bole przeminie,

I przy tym cichym ojczystym kominie

Ma si znów ogrza, co w yciu zakrzepo..

Tak ja tobie piosnk l weseln!

Wple j do wianka. Polko! w dniu wesela.
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I pomnij w yciu dusz przyjaciela,

Czyst jak serce, a jako myl dzieln,

Pomnij j szczerze, jak my j pojmujem

;

Grzeje to w sercu, co na oko zibi,

I milcz usta, kiedy mocno czujem.

wiat idzie wierzchem, prawda ley w gbi.

VI.

„Radzi witamy

U naszej bramy!

Prosz! Procie!

Go i gocie!"

Wszak ci to pono trbk posyszaem ?

Któ to w mróz taki i przy wicie goni ?

Ha spojrzyj duszo! — jednokonka cwaem!
Dla nas to, dla nas, jego trbka dzwoni....

O! dzisiaj pójdziem na spoczynek

;

Podwójne wito : i go i niedziela.

Hej! ka naoy ognia na kominek!

Dzi powitamy z Leszna przyjaciela. ^

Ile to, ile ja przyjació miaem!

A dzi na wiecie czek sam jeden stoi —
W burzy ywota wszystkich postradaem.

Prócz ciebie duszo i tej myli mojej...

Jedni zwtpili o mnie — nie wiem czemu?
Inni odstpcy tego, w co ja wierz,

A jeszcze inni.... dajmy pokój temu

!

wiat po swojemu i daje i bierze!

Dosy tych dziejów bez wiary i sromu —
Kiedy go w domu, to Bóg, mówi, w domu

!
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A nasz go, duszo, z gocicem przybywa,

I jak piastunka, co chce upi dzieci

Potuln pieni, tak pie on piewa
przeszych wiekach i dzisiejszym wiecie.

Jake z daleka pie ta do nas leci!

A niesie niby od przyjació wieci;

Czasem jak soce w nasze wrotka wieci,

Czasem si ozwie jkami boleci,

Czasem przemówi z staroytnej twarzy

Sowem pokoju i gbokiej wiary

:

„Ej krew nie woda! Padnie, co si way!
„Jest Bóg na niebie, a mio nie czary!''

1 tak mi nieraz burknie po staremu.

Szczero, poczciwie, ufno w dobrej wierze

:

Jakby si w wiecie miao przerwa zemu,

I tak mi dziwnie rozogni, rozbierze,

em taki wszystek mody i pijany.

Jak w gronie braci niegdy, w poród gaju,

Jakby si rozgrza rumak rozhulany,

Albo na godach wino od Tokaju! — -)

— A pod Beskidem, w samotnej ustroni.

Budzi si taki wiat ywy i szumny.

Jakby si ozwa gos dzwonków, szczk broni,

I stary Zygmunt podwign si z trumny.

W wielkiej ojczynie, od morza do morza,

Zbrojno i tumnie staje wiara Boa!
A same dusze szczere i serdeczne.

Serca ich proste, kordy obosieczne.

Cign gromadnie na sejmy i boje

;

Przodem przed nimi leci sowo Boskie,

Sowem i kordem bij w to, co swoje,

I spa si kad w trumny Zaporoskie.
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A jak za wiatem, za szczciem wzdu ziemi,

Tai< upragniona myl leci za nimi,

Wiatrem niesiona, na skrzydach swobody,

Po nad dbrowy, jeziora i zboa.

Po nad mogiy, po nad stare grody,

I po nad stepy, od morza do morza!

Ojczyste wiatry szumi w koo skroni.

Myl, jak orlica, ponad gniazdem kry,
Ziemie mijaj, wiek za wiekiem goni,

A wody pyn i wiat przodem dy,

Z tajemnej toni tych obrazów tumnych.

Pyn do duszy jak wiatru powiewy.

Zmarych czy ywych, westchnienia czy piewy,

I jakie gosy dzielnych i rozumnych.

Czasem co jknie, jak Wawelu groby.

Tchnieniem mioci, tsknoty, aoby;
To znowu burza zaszumi nad wiatem,

Obleje ziemi i niebo szkaratem.

Niby to piorun z Tatrów, czy od morza.

Niby szum puszczy rozdtej wiatrami.

Czy ttet stepów zbitych tabunami

A wród obrazów ziemi i przeszoci,

Jak w domu ojców rade serce goci,

I mio nieraz na ich onie zdrzemie,

A gdy si ocknie, to oyje w rymie

;

Bo jak gdy przepa chcesz koniem przeskoczy,

Musisz go najprzód zebra i osadzi,

Tak kiedy myl chcesz w przyszo potoczy.

Musisz z przeszoci o niej si naradzi.

A ktoby nazwa tak senn jaw,
I w poród ciszy tak myli wrzaw
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Snem i marzeniem, bez ycia i treci,

Temu powiedzcie, e w nie wicej ley
Prawdy, ni w jego piersi si pomieci.

Bo sen si prawdzi, gdy we sny czek wierzy.

VII.

„Jak czek, tak wiek,

Jak ród, tak lud".

O! czarnoksiski modych lat uroku!

Có dzi mowi za twe cuda stanie ?

Za t nadziej i za t z w oku?
Za kwiat tyci uczu i za to kochanie?

Co to za ycie wród rodzinnej wioski

Wiek mody spdza bez trudu i troski!

Ranki w rozmowach z ksig, lub z kniejami,

W poudnie zasi z ojcem, pod dbami,
A po miesicu noc lub wieczorem

piewa piosenki z braci nad jeziorem,

I lekk myl i i miaem czoem
Przez prac wieków i ycia zawady.

Ryb, motylem, chmurk czy sokoem.

Bez trwogi, zwoki, trudu i porady ! . .

.

Powiastki starych i tych dziejów karty

Wtórz piosenk tym porannym zorzom,

A umys stoi, jak bkit otwarty.

wiatu i walkom, i wiatom i morzom

!

I z ramion niby odrastaj skrzyda,

I pier si miao podnosi jak tarcza.

Jak ko stepowy nie zna myl wdzida.
Na oddech ledwo powietrza wystarcza!

I prze co serce w wiat obcy, daleki.
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I CO je cignie za góry, za lasy,

Za góry, lasy, za morza, za rzeki,

Bo w dali tylko rozumie zapasy

;

A tu wród braci, cho czasami rzewny,

Tak sob wadnie i taki jest pewny,

I taki lekki, jakby wypad z ciaa.

Sercem wyniosy, jak anio zwycistwa.

Niby miecz Boy, taka mu myl miaa,
A peen cnoty, rozumu i mstwa!

Lecz cho Sokoem od gniazda wystrzeli,

Spuszcza si spem, co wasn pier krwawi,

I nikt go nie zna, bo w ciszy dnie dawi,

I midzy bole a trud ywot dzieli ....

Nie puci skargi, cho go ycie trudzi,

Nie wyda bólu hart ponurej dumy;

Zna, co jest mio, lecz stroni od ludzi.

Jak spryt kuglarski mierzn mu rozumy!

Zamkn rachub z wiatem i z sumieniem,

Oko w badawczym wzroku si wyta,
Do pracy tylko rami si napra,
I cignie pug swój z wielkiem nateniem!

Jedno po czole pozna jeszcze mona,
e si w tej gowie co piknego nio

!

Jedno w westchnieniu, niby myl pobona.
Wzniesie na chwil piersi dawn si.

O! gdyby wówczas znów mu anio Boski

Skrzyda modoci do ramion przyprawi.

Gdyby go zaniós do rodzinnej wioski,

Moeby jeszcze i on si poprawi.

Gdyby tym kniejom znów si wyspowiada,

Domowej pieni znowu si poali,

19
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Gdyby z tym dbem jak z ojcem pogada,

Jeszczeby mio i wiar ocali.

A was to dziwi, kiedy naród cay

Cho pieni westchnie do modoci swojej?

I do tych wieków mioci i chv/ay!

I na myl ojców swe ycie postroi?

Wszak ci to z modu i db ronie przecie!

Z modu czek wesó, na staro bogaty

;

Wiosn to, wiosn buja wszelkie kwiecie;

Lecz kto nie mdry i podepcze kwiaty.

Czy temu owoc jesieni dojrzeje?

Kwiatem i wiosn s dla ludu dzieje.

Przeszo jak prorok o przyszoci wróy;
Kto chce przeszoci? wiat si wstecz nie wraca;

Co mu suyo, to mu dzi nie suy

!

Lecz dzieje przodków, oto krwawa praca!!!

A kto spucizn dziadów marnotrawi,

I z grobów rusza w Bogu lege koci.

Jak ptak, co kala gniazdo, si osawi,

I miasto ycia, poczyna wiek czczoci!

Duchem przej trzeba, co si sercem yo!
Uycie trawi — lecz pami jest si,

A gdy jej obraz przesnuje si wstg
Przed dusz ludu, jest pami potg!

Z ducha ma uró to, co chce by dzielnem,

W tem tylko ycie, co sia przetrawi;

A gdy si w dziejach duch narodu spawi,

Jak anio wieci blaskiem niemiertelnym

!

Nam dusz skpa w Piastowem jeziorze, i)

witym tej ziemi grzechy wyspowiada,
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Nam z mogiami naddziadów pogada,

I pieni ludu poczcie sdy Boe

!

Kiedy czek upad, anio si zasmuci;

„Bogu bd chwaa!" cho przeklestwo gniecie

Chocia Bóg w gniewie twarz gron odwróci,

W mioci swojej pamita o wiecie

VIII.

„Boa
Zorza,

Co wiat wita,

W duchu wita".

Nowy rok wiatu na wschodzie wita,

Starego roku znikaj mary.

Ludzko wesoa przybysza wita,

A dla nas jeszcze rok stary!

Bez wiosny, kwiatów, bez przesilenia,

A wiecznie guchy, pospny!
Gdzie tam dni liczb przynajmniej zmienia,

Dla nas trwa stary, przestpny!

My na miesice ycia nie liczym

;

Rok nasz ma inne wymiary —
Gdy inni ycz, my nic nie yczym

;

Bo dla nas jeszcze rok stary!

Innym do twarzy szaty godowe.

My strojni w zwoje caunu.

Innym z wawrzynu, innym mirtowe.

Nam pady wiece z piounu . . .

Dla innych wiosna przyniesie kwiaty,

I lato sypnie kosami.

19*
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I jesie zoy owoc bogaty,

Nasz rok pamitny — lodami . . .

Lecz jak gra promie soca wspaniale

Czarown tcz wród lodu,

Tak dziea sztuki w ducha krysztale

Graj ywotem narodu.

A jak ten promie Boski co wita

Dzi nam przez caun grobowy,

Wszystkich jasnoci soca powita,

Wówczas nam zejdzie — Rok Nowy!.

IX.

„Ból si nie ni.

zy i pieni".

Jako wiat stary narody dzier
Pie jest dzieciciem natchnienia;

A od kolebki ludzie w to wierz.

e za opywa cierpienia.

Lecz kdy ycie cierpie nie zmieci,

Cierpienie w pie si przelewa;

Wieszcze natchnienia rodz boleci,

I co ma paka, to piewa

!

Niechaj wic lec, kdy zy pady.

Te pieni nasze w czas Boy,
Smutnego czoa, twarzy pobladej

Piosnka si nasza nie strwoy.

My do boleci dusz przymarli,

I serce z ni si tak zlao,

I gdyby bole z serca wydarli,,

Toby ywota nie stao ....
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Bo gdymy z Bogiem jedynie sami,

To ju nie wiedzie bez maa,

Czy za jest pieni, czy pieni zami,

Tak si za pieni ju zlaa.

Niechaj wic razem przed wami stan,

Niech was owion westchnieniem.

Pie ma jak naród twarz zapakan,

A naród mówi — milczeniem.





SIEDM

PSALMÓW POKUTNYCH
z PSATERZA DAWIDOWEGO

UOONYCH DO PIEWU.

ANTYFONA. „Nie racz pamita Panie na wystpki nasze

albo rodziców naszych i nie racz nas kara
za grzechy nasze".

I.

PSALM 6.

Nie karz mnie Panie w Twej zapalczywoci,

A w rozgniewaniu nie bierz pomsty ze mnie,

Ale si zmiuj, uzdrów mnie tajemnie!

Bo udrczone s Panie me koci ....
I dusza moja jest bardzo strwoona ....
Póki mnie trzyma bdziesz na katusze?

Obró si Panie, a wyrwij m dusz,

Wybaw i przyjmij do Twojego ona.

Do miosierdzia Twego przyjm mnie w Niebie,

Bo gdy nieprawy t ziemi posidzie.

Kto w ówczas w mierci pamita na Ciebie,

A w piekle, Panie, kto Ci chwali bdzie?

Ja pracowaem we wzdychaniu mojem

Duchem ku Tobie, Boe wielkiej mocy!

Bd polewa pociel ez mych zdrojem.

Bd umywa oe kadej nocy ....
Oko me, Panie, od zapalczywoci
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Jest zatrwoone — bom zapar mioci
Wszystkie w mych piersiach — w jednej yjc ziemi

Jam si zastarza z wrogami wszystkiemi.

Ale odstpcie wszyscy ju odemnie,

Co przeciw Panu nieprawo czynicie

!

Bo gos mych paczów wysucha tajemnie

I m modhtw Pan ju przyj skrycie . . .

Przeto niech bd srodze pohabieni

Nieprzyjaciele — i niech ze obrzydz;

Niech bd wszyscy wielce zatrwoeni,

Niech si nawróc i prdko zawstydz ....

II.

PSALM 31.

Bogosawieni, których Pan nie spyta

ich nieprawo i zakryte wady,

Bogosawiony, co mu nie poczyta

Grzechu — a nie masz w duchu jego zdrady.

Ja, iem milcza, gdym woa dzie cay,

Koci si moje. Panie, zastarzay

:

Bo ociaa i we dnie i w nocy

Nademn, Panie, rka Twej wszechmocy!

1 nawróciem si do Ciebie wiernie,

Gdy w mym ucisku we mnie tkwio ciernie

Przetom oznajmi grzech mój. Panie, Tobie

!

I co nieprawe, nie taiem w sobie.

Rzekem iwyznawam niesprawiedliwoci

Przeciwko sobie. Bogu mej pociechy

!

A Ty odpuci moje nieprawoci,

A Ty odpuci. Panie, moje grzechy!

Dla tego bdzie w serdecznym pochopie

Wszelaki wity m, czasu przygody,
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Modli si Tobie — wszake w wód potopie

Ju nie przybli do Niego si wody ....
Ty m ucieczk w utrapienia chwili,

Które mnie bardzo, bardzo ogarno

!

Wyrwij mnie od tych, co mnie otoczyli

!

Radoci moja! Czy mioci dzieo! —
Rzeke mi w Twojej obietnicy Panie

!

„Dam Ja ci rozum i sprawi twe zdanie,

„I wska, kdy twa droga si toczy,

„I sam umocni nad tob me oczy!

„Nie bdziesz, jako ko i mu bywaj,

„Którzy rozumu i woli nie maj!" ....
To cinij jeszcze uzd i wdzidem
Tych, co nie przyjd spocz pod Twem,

[skrzydem.

Wiele jest Boych biczów na grzesznika,

Ale kto ufa nie ulegnie marnie

:

I ufajcy ujdzie przeciwnika,

I miosierdzie Boe go ogarnie

!

Przeto si w Panu weselcie szczliwi!

I rado bierzcie ludzie sprawiedliwi!

A wszyscy chwa odnocie wybrani.

Co prawe serce przynosicie w dani ....

III.

PSALM 37.

Panie ! nie strofuj mnie w zapalczywoci,

A w gniewie Twoim nie karz mnie Jehowo !

Bowiem utkwiy we mnie strza Twych oci,

Bowiem wzmocnie rk Tw surowo

!

I nie masz Boe zdrowia w ciele mojem

Dla oblicznoci gniewu Twego, Panie;
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I koci moje nie spoczn pokojem,

Dla przytomnoci grzechów i kar za nie.

Bo nieprawoci obeszy ju ziemi,

I moj gow grzechy przewyszyy,

I obciyy mnie, jak cikie brzemi —
A blizny moje przez gupstwo pogniy.

Zndzniaem wszystek, skurczyem si cay.

Przez dzie chodziem smutny i zbolay —
Bo biodra pene s naigrawania,

1 niemasz. Panie, zdrowia w mojem ciele:

Bom rycza z bólu od serca wzdychania,

Bom jest i strapion i ponion wiele!

Przed Tob, Panie, jest chu moja wszelka,

I me wzdychanie, i ma ao wielka

Nie s Ci skryte — Serce me strwoone

;

I precz odbiegy mnie te moje siy,

I nie s przy mnie i jasnoci one.

Co w oczach moich Twe Niebo odbiy!

Bo przyjaciele i ci moi bliscy.

Przeciw mnie stojc, do mnie si zbliyli;

A ci dalecy, gwaty mi czynili.

Którzy szukali duszy mojej wszyscy ....

Marnoci prawic, zego mi szukali —
A przez dzie cay zdrady wymylali.

A ja, jak guchy, niby nie syszaem,

I jako niemy, ust nie otwieraem

:

Staem si jako czowiek nie syszcy,

Odporów w uciech swoich nie majcy.

Albowiem w Tobie jest moje ufanie

!

A w mym ucisku wysuchaj mnie Panie!

Bom Ci tak mówi: „Aby si te kiedy

Nie weselili nademn me wrogi,

Co wielkie rzeczy czyniy z mej biedy,
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Podczas gdy moje szwankuj dzi nogi" —
Bom ja na bicze gotów i na prawdy,

I przed obliczem jest Ci ból mój zawdy!

Bom m nieprawo sam Tobie okreli,

I za grzech bd te z aoci myli. —

Ale, o Panie! nieprzyjaciel ywi!
Wrogi si moje nademn wzmocnili

:

A ci, co drcz mnie niesprawiedliwie.

Po tej si ziemi bardzo rozmnoyli

!

I ci, co zwykle ze za dobre daj.

Mnie uwaczali — i ci mnie te aj,
Iem Ci, Panie ! w sercu mojem chowa,

Iem dobroci Twojej naladowa! —

To mnie nie odstp. Panie, w mym frasunku,

Boe zbawienia ! Bd mi na ratunku

!

IV.

PSALM 50.

Zlituj si Panie mojego ubóstwa

Wedug wielkiego miosierdzia Twego

!

A wedug róda Twych litoci mnóstwa

Nieprawo moj zgad dnia dzisiejszego

!

I jeszcze wicej, z nieprawoci mojej

Obmyj mnie, Panie, Tw rk tajemn
I oczy z grzechu — bo nieprawo stoi,

I grzech mój, Panie, zawdy jest przedemn!
Zo jam uczyni, i bardzom si skrzywi,

I Tobie grzech mój te usta wyznaj

:

By si w Twych mowach Ty usprawiedliwi.

eby zwyciy, gdy Ci posdzaj.
Oto poczty jam jest w nieprawoci —
W grzechum poczty, w grzechum si uchowaa
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Ale Ty, Panie, prawd umiowa
I objawie mi skryte mdroci ....

Pokropisz, Panie ! hyzopem me ciao,

I wrychle bd wszystek oczyszczony.

Obmyjesz z grzecliu, a powstan z chwa
I bd wszystek nad nieg wybielony

!

Suchowi memu dasz wesele one,

A rado przejmie koci ponione.

Odwró od grzechów mych oblicze Twoje,

A zgadzisz wszystkie nieprawoci moje !

Serce chciej czyste we mnie postanowi,

Ducha prawego w wntrznociach odnowi,
A nie odrzucaj od Twej oblicznoci —
Lecz duch Twój, Panie, niechaj we mnie goci.

Przywró mi rado Twojego zbawienia,

Duchem przedniejszym dodaj potwierdzenia,

A dróg Twych bd naucza, mój Panie

!

e si niezbone zwróci na woanie.

Wybaw mnie ze krwi, bym w Tobie ocala.

Wybaw mnie Boe zbawienia mojego

!

A bdzie jzyk z radoci wychwala
Tw sprawiedliwo czasu wszelakiego

!

Otwórz me wargi, abym usty wada,
A chwa Twoje bd opowiada.

Bowiem, o Panie! gdyby chcia ofiary,

Wzdybym Ci j da, gdym dzie cay szlocha,

Ale Ty, Panie, gardzisz tymi dary.

W caopaleniach nie bdziesz si kocha. —
Ofiara wdziczna, Tobie wielki Boe

!

Jest duch strapiony — i przed Twoim tronem

Nie wzgardzisz duchem rozlanym w pokorze

I sercem w skrusze Tobie unionem ....

Uczy, o Panie, dobrze Syonowi

W dobrej Twej woli ! by si dla Twej chway.
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Jerozolimskie mury zbudoway,

A wszelki jzyk moc Twoje opowie

!

I w ówczas wdziczne przyjmiesz znów ofiary

Sprawiedliwoci — i objaty w darze,

Caopalenia i wszelakie dary

Tedy nakad na Twoje otarze ....

V.

PSALM 101.

Modlitw moj wysuchaj, mój Panie

!

I niech do Ciebie przyjdzie me woanie!

Któregokolwiek dnia jam uciniony.

Oblicza Twego nie zwracaj odemnie —
Któregokolwiek pod Twoje obrony

Ja si uciekam, pociesz mnie tajemnie

!

Jako dym bowiem dnie moje ustay,

A koci moje jak skwark wywidniay.
Zwidem jak siano na upale Nieba,

I wyscho serce moje dla aoci,
Iem zapomnia jada Twego chleba.

Do ciaa mego przyschy moje koci.

Ptakowi puszczy podobien si staem.

Staem si jako ów kruk w pustkach nocny

Jak ptak na dachu ze strachu nie spaem,

Chory na duszy, na ciele nie mocny.

Bowiem mi Panie, srodze urgali

Nieprzyjaciele moi przez dzie cay —
A ci, co w szczciu dawali pochway,

Przeciwko mnie si zdradnie przysigali,

1 popió. Panie, jako chleb jadaem,

I z gorzkim paczem napój mój mieszaem,

Bo upad na mnie gniew Twojego oka

:

Wzniósszy mnie, Panie, rzucie z wysoka,
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I dni me zeszy jako cie po wiecie,

I wczeniem usech jako cite kwiecie ! . . .

Ale Ty, Panie, trwasz na wieki wiecznie !

I pami Twoja przechodzi statecznie

Z serca do serca i z kraju do kraju —
A od rodzaju idzie do rodzaju . . .

I Ty powstawszy. Panie, z Twego Tronu,

Ty si zmiujesz nad dol Syonu

!

Bo ju na czasie Boe zmiowanie,

I zmiowania ju nadszed czas Panie!

Bowiem Twym sugom si upodobay
Kamienie jego i ziemie w aoci,
I bd Ciebie narody si bay,

I ziemskie króle Twojej wielmonoci

!

Bowiem zbudowa Bóg Syon wspaniale,

I Sam okae si w nim w swojej chwale!

Bowiem sam wejrza na modlitw onych,

1 nie pogardzi prob ponionych.

Niech to napisz ludy po swojemu,

I rodzajowi dadz potomnemu;

A lud wszelaki, co strwoony bdzie,

Po wszystkie czasy Pana chwali sidzie

!

Albowiem wejrza z wysokiej Switnice,

I spojrza z Nieba na swoj ziemic.

Aby wysucha jki okowanych,

I rozku Syny Twych pomordowanych!

By na Syonie brzmiao Jego Imi,

I Jego chwaa po Jerozolimie.

Gdy si narody i ich króle zbior

W jedno, by Panu suyli z pokor —
Bo odpowiedzia mu w drodze Swej mocy:

Objaw mi krótko dni moich i nocy,

I nie bierz. Panie, mnie jeszcze ze wiata

W poowie lat mych, bym za grzech aowa.
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Z wieku do wieku trwaj Twoje lata,

Ty, co w pocztku ziemie ugruntowa!

Niebiosa one s rk Twoich sprawy,

One pogin, jak szata zwietrzej;

Lecz Ty zostaniesz, Panie, bez obawy,

I lata Twoje postpi kolej!

Cho je odmienisz, jako szaty jakie,

Zmieni si one i stan inakie

;

Ale Ty, Panie bdziesz jeden zawdy,

I nie ustan Twe lata i prawdy !

I owo, Panie, sug Twoich synowie

Mieszka tu bd ufni w Twojem sowie

!

I prowadzone te szczliwie bdzie

Potomstwo ono, co tu po nich sidzie.

VI.

PSALM 129.

Woaem kTobie z gbokoci, Panie

!

Wysuchaj gos mój i aosne kanie —
Niech bd uszy Twoje nakonione

Na ten serdeczny gos modlitwy mojej.

Bo jeli bdziesz nieprawoci one

Pilnie uwaa, a któ si ostoi?

Ale u Ciebie, wszak jest zmiowanie

;

I dla zakonu, czekaem Ci Panie

!

Czekaa dusza moja, na Twe sowo

:

Ufaa Panu dusza ma na nowo!

Od stray nocnej, do gwiazdy poranu,

Lud Izraela niechaj ufa Panu

!

Bo jest u niego miosierdzie skryte,

I odkupienie u niego obfite.

I On odkupi czasu przygodnego

Lud Izraelski z nieprawoci jego ....
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VII.

PSALM 142.

Panie! wysuchaj modlitw mej duszy

W sprawiedliwoci, wysuchaj nie dugo

!

1 w prawdzie Swojej przyjm m prob w uszy,

V nie wchod, Panie, do sdu z Twym sug,
i^owiem si aden nie usprav/iedHwi

^rzed Twem obliczem z tych, co jedno ywi!
Albowiem duszy mojej wróg ubHy,
i na tej ziemi ywot mój poniy

!

Wciemnych mnie miejscach, gdzie sprawa mi sawna^
Posadzi Panie — jak umarte z dawna!

zafrasowa si mój duch tajemnie,

! serce moje strwoyo si we mnie ....

Tam pamitaem. Panie, na dni stare,

Tam pamitaem, Panie, na dni sawy

:

I rozmylaem wszystkie Twoje sprawy.

Uczynki rk Twych biorc na m wiar

!

I wycigaem rk w moim grobie

Do Ciebie, Panie, ród cikiej przygody

!

Bo dusza moja tak ma si ku Tobie,

Jako ku niebu ta ziemia bez wody ....

Przeto wysuchaj mnie te prdko. Panie

!

Bo duch ustaje we mnie i ustanie ....

I nie bierz Siebie mym oczom paczcym.
Bo w grób podobien bd zstpujcym.

Spraw, bom Ci ufa, gdy mnie ponriano.

Bym miosierdzie Twe usysza rano!

Oznajm mi drog, w którbym mia godzi.

Bom wzniós m dusz, by ku Tobie chodzi.

Wybaw mnie od mych nieprzyjació. Panie,

Bom si do Ciebie uciek przed mym wrogiem,.

Naucz mnie czyni Twoje rozkazanie.
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Albowiem Boe! Ty jest moim Bogiem!

I duch Twój dobry mnie te zaprowadzi

Na ziemi równ — i tam mnie posadzi.

W sprawiedliwoci Twojej mnie oywisz,

I dla Imienia Twego uszczliwisz.

Wywiedziesz dusz moje z tej mozoy,
Wytracisz wszystkie me nieprzyjacioy,

I zgubisz wszystkie, dawszy na karanie.

Bom ci ja wierny jest Twój suga, Panie.

Chwaa Ojcu i Synowi i Duchowi Sw. itd. itd. iid.

20



1



ROK 1846.

Pusto tam stoi mój dom pod dbami —
I sam zostaem i oni tam sami!

I w gniazdo moje niby piorun strzeli,

I od serdecznych pisklt mi rozdzieli!

I ja w wizieniu i w koszuli krwawej,

A moi biedni wród zbójców bez domu,

I bez ogniska, przytuku i strawy,

A nawet rki nie ma poda komu

!

I rany w duszy i rany na ciele!

Panie! Panie! za co si odwróci?

Czy tych boleci nie bdzie za wiele,e nas wród tylu nieprzyjació rzuci ?

Czy si wiat moe ma ju dzi do skonu,

e tak na zoci serca rozpasane,

1 dziesicioro starego zakonu

Dzi u stóp krzya na nowo strzaskane . .

.

Jak potop wiata, tak wezbray zbrodnie,

I bratobójstwo szerzy si bezkarnie,

I ze po socu legnie si swobodnie,

A wiernej braci trzeba gin marnie.

O! Boe Ojców! o Panie nasz Panie!

Za co uczyni z nas takie aosne?

20^
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Czymy tak winni za nasze kochanie,e tak ugodzi nam w samo miosne?

W co si obróci ta polska dziedzina —
I czem si bdzie ten lud dalej bawi?
Gdy pierwszym krokiem, co w yciu postawi,

Ju w dziejach wiata wyrós na Kaina. ^)

My ju nie pieni przed Tob si alim.

My Ci nie szabl, ani wit bitw —
My Ciebie, Panie! dzi ju nie modlitw —
Ale krwi serca naszego Ci chwalim!

Nie chcemy pomsty Twojego ramienia.

Lecz strze nas Panie od krwawej opaty,

I od krwi Twojej strze nas zatracenia,

A kraj od Twego imienia zatraty!

We krwi skpani prob t zanosim

!

I ju o jedno, jedno tylko prosim

:

Pu w ugór ludzi, bo gdy si krwi bawi, -)

To ju dobrego pewno nic nie sprawi.

Pu w ugór ludzi i nie spiesz si z kar,

A czyste serca pociesz Twoj wiar —
Bo dzi nie straszno nam si ztd zabiera;

Lecz straszno Panie bez Ciebie umiera!



z WIZIENIA.

WSTP.
Mc si myli — na pie si nie zbiera,

I obraz niknie — sowo zaumiera ...

I znowu gucho ... w uszach z cicha dzwoni,

I w czcz pustyni duch bez steru goni

Jak optany — za nadziej, wieci —
A wiecznie tylko powraca z boleci.

Gdzie s te skarby, co mi tyle razy

Otworem stay na moje rozkazy?

Gdzie myli moje — co si same przdy?
I kwiaty serca, co nigdy nie widy?
Gdzie sia moja i ta wierna rzesza?

Gdzie mio moja i aska Mojesza?

Z penem ja sercem, niby z pen czar,

Staem w narodzie — i gdym siln wiar
Piersiami memi o ska si cisn.

To zdrój mioci ze skay wytrysn:
Mnie byo lekko — niby po kpieli,

A inni napój i kpiel w nim mieli.

Dzi ni spoczynku, ni pracy, ni chleba.

Tylko o krople rosy bagam nieba,

Z bogosawiestwem niech na dusz spynie.
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I przejdzie w serce, a w sercu nie zginie,

I z dawn wiar ku niebu si rzuc —
I krople rosy zdrojem ez powróc ! . . .

II.

DZIECI W DZIEDZICACH WIZIE.

Jak deszcz majowy, jako oddech rosy,

Pady na dusz m dziecice gosy!

Skd tutaj odgos niewinnej ochoty?

Jake odwyko ju od tej pieszczoty

Ucho i serce ! Jake mi was trzeba,

dziatki moje! Wasz gos — to gos z nieba!

Bo brzmi w mej duszy niby pie pobona —
Gdyby was jeszcze i zobaczy mona!

Po gowach wprawdzie znam was rybki moje

!

Troje was igra — i moich jest troje!

Mnie na pociech, co wam na zabaw!
Lecz na tem miejscu jak macie spraw ?

Was przecie jeszcze, cho was tu nie wi,
Ni wam kajdany, ani myli ci —
W dziedzicach wizie wy igracie sobie

!

Tak rosn kwiaty i kwitn na grobie ....

Anio-stró wity niech si z wami bawi

!

Niech Bóg modoci waszej bogosawi

!

Niech wam wesoo Boe soce wieci,

1 w dalszem yciu!

Kto zawoa: „Dzieci!"

I ju ucichy te anielskie gosy —
Dziki i za to — i to kropla rosy!
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III.

STRA Z LITOCI.

Czy nie do jeszcze zego ziemi plami ?

Kto po wgiersku kl pod memi drzwiami

:

Zatkaem uszy — ach! bo kltwa boli!

A w tem okienkiem skrzypn kto powoli.

Ujrzaem Wgra, który sta na stray

:

Czego chce ? pytam — lecz on nic nie gada^

Dziki si ogie w jego oczach arzy,

I krwi nabiega dwarz dziubata, niada.

Dzielnie wyglda — jako mimowoli

Patrzc na niego poprawiem wsów,
A on si mojej litowa niedoli,

I wkrótce przyszo mn do ez z tych dsów.
Potem nim wstrzso i ju si wyali;
Wskaza mi niebo — i plun z pogard,

I na pociech pie zagwizda hard,

I zrobi ognia i lulk zapali.

I pyta w kocu: Czy ja lulk pal?
Bo to rzecz dobra — a gdy mu si al.
e nie mam ognia, wskazujc cygara.

On mi powiada, e we drzwiach jest szpara,.

A on jest Wgier i czeka kawaek.

To niedaremnie tu na wart chodzi.

Bo kilka paczek najlepszych zapaek

Zawsze dla panów Polaków zagodzi, i)

Jako po chwili przez szpareczk ma
Sto zakazanych zapaek wjechao

;

Ja dzikowaem za tak yczliwo,
A jego zdja jaka dziwna tkliwo

:

„Niech si nie boj!" tak do mnie powiada -

„Na Pana Boga ! To nie adna zdrada

!



312 PIENI JANUSZA

Niech si nie boj! Niech si pozuchwal!
Niech ws podkrc i cygar zapal!"

Tak czule prosi i z tak dobr wiar,

e zapaliem, jako chcia — cygaro,

A w piersim uczu, e niebiesk karm
Mio bliniego — cho w dzikim onierzu

Obcego ludu — i e czek niedarmo

O mio ludzk prosi przy pacierzu

!

Abym nie zdradzi tak poczciwej wiary.

Oknom uchyli — a dym szed w niebio.sy.

Jakby z otarza najczystszej ofiary

!

Dziki i za to — i to kropla rosy!

IV.

DO JANA KOCHANOWSKIEGO. O

Ni twej sawy, ani wczasu,

Ani myli twych dziewiczych,

Ani nawet twego lasu,

Ani pieni twych sowiczych

Nie zazdroszcz tobie Janie —
Bo wzi saw za kochanie.

Bo ju Polsk, niby zdroje

Popyny myli twoje ....
Bo twa sawa i twe sowo
Dzi ju per narodow!

Bo twym wczasem my wczasujem,

Bo twem sercem my ju czujem!

A twój las si zielenieje,

Pokd pie twa mio sieje . .

.
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Ale serce ci zazdroci,e na pikne trafi niwo,e ojczyzn zna szczliw
W czasach sawy i wielkoci!

e zna jeszcze Polsk woln,
I pobon i orn —
I poczciw, prost, roln.

wiat w Bogu i potn!

V.

O CO CHODZI?

co tyle walk i krzyków?

„Ha! o wadz tylko chodzi!"

dza siy sabo rodzi —
1 ztd tylu niewolników,

I rzdzcych i rzdzonych,

I trujcych i otrutych,

I krwawicych i skrwawionych,

I kujcych i okutych!

Gdyby w wiecie to chodzio.

Tak o dobre, jak o wadz —
Bóg by podpar ludzi si,

I utwierdzi ich w powadze

!

Gdyby czowiek by od wieka

Nad tern tylko myla w wiecie.

Jak bliniemu sypn kwiecie,

Jakby dobrym zrobi czeka,

Juby ziemia bya rajem!

Lecz, e tu o wadz chodzi,

A wic czowiek pieko rodzi,

1 czstujem si nawzajem



314 PIENI JANUSZA

Piekem, mt^k, uczt kata

;

I po kadym kacie wiata

Taka pami pozostaa,

e do znanych ju katuszy

Doda now mk duszy,

Albo now mk ciaa!

VI.

PSZCZÓKA.

Co widz? pszczoa? i ledwo si rusza!

To ty tej nocy aonemi brzki

Tak mi strwoya — niby winia dusza

Tutaj zaklta na czycowe mki?

Jake osaba, o! moja ty biedna!

A to noc pierwsza i dopiero jedna!

Czego si zymasz? Wszak ja si nie zymam,,

I daj wolno, chocia sam jej nie mam.

Nie bój si! — Wiem ja, jak le, kiedy boli!

Ja ci posadz na koszu powoli,

Bo tu si dla ci wiat ju pszczóko koczy,

Tu tylko pajk, co trucizn sczy!

Robak zgryzoty i owad nieczysty

Lgn si spoem w tej ciemnicy mglistej

!

Ty le na pola, w soneczne ogrody,

W kwieciste ki i tam zbieraj miody!

le temu wprawdzie moja pszczóko mia!

Co drugim ycie swoj prac sodzi.

Bo do sodyczy leci trutniów sia,

A ze na wszelk pszczo tylko godzi

!



CZ TRZECIA 315

Lecz my oboje pójdziem ju tym szlakiem,

1 trzeba przyj to, co pado komu

:

Ty bdziesz pszczók — i ty le do domu!

A ja zostan nawet tu piewakiem!

VII.

RANEK W OGRÓDKU WINIÓW.

Ranek si oblók rumianym umiechem.

Niebo tchnie ku mnie czerwcowym oddechem !

Có to za zapach w tych murach nieznany?

To z wiejskiej ki oddech zabkany
Kdy od Zboisk, czy hen od Hooska ! ^)

Boe! mój Boe! gdzie jest nasza wioska?!

I gdzie te czasy, kiedymy po ce
Bujali sobie przez trawy szumice?

O! py mój wietrze! niech ci w siebie bior!

Niechaj odyj tob piersi chore!

I chora dusza niech odyje tob!

O! gdyby wiedzia, co ty niesiesz z sob?

Ach ! widz, widz i ki skoszone,

I wonne siano w kopy zgromadzone:

To sianokosy — polskie sianokosy!

Dziki i za to — i to kropla rosy!.. .

VIII.

KSIGI W WIZIENIU.

Mam tedy kigi — a jest i Dant boski, ^)

Tomasz a Kempis — jest i Pismo-wite, -)

I stary Homer — i Jan Kochanowski! 3)

Wic co na ziemi i w niebie poczte,
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Dla wszystkich wieków najwiksze ju wzory

Wiary, twórczoci i serca prostoty

Dodaj siy i dusznej ochoty —
I tak si czuj, jakbym nie by chory.

Có to za rozkosz?! Có to za wesele!

Dzi wielkie wito, bo si myli rodz —
I do wizienia starzy przyjaciele

Odwiedzi winia w mioci przychodz . . .

Chod poganinie! co siedzia na radzie

Upadych bogów i królów potnych

:

Chod stary lepcze! Co sycha w Helladzie?

Pociesz me serce widokiem ornych!

Ol le trafiem — co na serce pada
za Andromachy — i drenie jej rki *)

Czuj w mej doni — i widz jak zblada

Twarz mej Kornelji, kiedym szed na mki !../^)

Pójd ty mój Dante! Ty katolik stary!

I co boleci po ziemi pocieko.

Jak Bóg si wcieli — ty w kielichu, wiary

Umia osodzi. —
Ha! straszliwe pieko!

Kiedy Pan ask swoj natchn raczy.

Gdy z mk rozpaczy dusza si wywleka.

Gdym si wi wem i w bolach przebaczy —
Strach mi szatana

!

Nie chc, nie chc pieka!

Nie chc i czyca! Mam ju czyca dosy!
I znam t gorycz pokutnego chleba —
A trudno take nieba mi uprosi.

Bo z t boleci nie puszcz do nieba!

A wic i Dante mnie ju nie zatrzyma,

I w caej ksidze wiersza dla mnie nie ma!...
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Wic pójd ty wierny Janie z Czarnolasu !

Pójd Moci Wojski ! bo i ty pocieszy — ^')

Ty nawet moe potrafisz rozgrzeszy,

Bo piewa Polsce za dobrego czasu !

Co widz? Naród „hod pruski" obchodzi? ')

O! to nie dla mnie — gdy Pan w pta rzuci,

I nam si tylko yczy dzisiaj godzi,

By nieprzyjació naszych Bóg odwróci!

Wic wsta Mojeszu! Ty co z Panem radzi.

Kiedy w palcym cierniu Go obaczy,

I powiedz, co ci Pan objawi raczy,e lud z niewoli domu wyprowadzi?

Wielcy prorocy Starego Zakonu

!

O ! wy wybrani wród wezwanych wiela,

Cocie znaczyli drog Zbawiciela —
Wy mi prowadcie do Boego tronu

!

I wici Pascy Nowego przymierza!

Ogrzejcie dusz w boleciach wychód —
Abym pod ask Waszego puklerza

Ujrza odwiecznie miosierdzia ródo

!

Wielki Tomaszu ! tylko twoja ksiga

Tutaj potrzebna — bo nas z niebem brata.

Bo z krzya wysza — i do krzya siga,

Z którego poszo odkupienie wiata!

IX.

WITO-JASKI ROBACZEK. O

Otó i w nieszpór posza wonna zorza . .

Czerwcowej nocy wieje oddech czysty —
I ju nad oknem stan wóz gwiedzisty

;

A mnie nie cignie jeszcze nic do oa.
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Cudowna ciszo tej gwiedzistej nocy

!

Tysicem wiate niebieskich pobona . . .

Póki ku Tobie westchn jeszcze mona,
Poty nie powiem, em uleg przemocy.

Co si migno — czy si gwiazdka czyci ?

Musz zamyle — moe si uici!

Nie — to nie gwiazda, jakom zrazu sdzi —
To witojaski robaczek tu zbdzi . . .

Na czem e siedzisz mój miy robaczku?

O ! tu masz kwiaty, co mi dzieci day —
wiee i wonne — cho w wizieniu stay.

To przysid chwilk na tym maym krzaczku!

Czy ci zabrako ju na ce woni?

Czy nie do mruku wród paproci cieniu?

Czy chcesz jak gwiazdka wieci w tem wizieniu?

e a w te strony twe skrzydeko goni?

Jest stara powie o kwiecie paproci,

Co kdy kwitnie niedojrzane oku

;

Ty go znasz dobrze, bo w uroczym mroku

Tylko twa gwiazdka chwile jego zoci . . .

A wic ty pojmiesz take nasze pieni,

Co rosn w mroku noc wypakane.

Jak kwiat paproci tchem grobu owiane —
których po dniu wiat nawet i nie ni.

Jak twoje wiato tak mdo duch twój wieci,

A jeli mroki na chwil ozoci,

1 jak promyczek po nad groby wzici —
To zaraz ganie, niby kwiat paproci ....
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X.

TAJEMNE S SDY BOE.

Moe to moe z Boego przejrzenia

Polskie klasztory zmienione w wizienia?

Moe tym znakiem Pan nas ostrzedz raczy,

Aeby naród z bdu si obaczy —
Aeby wizie zosta pokutnikiem,

I na wiat wraca tylko zakonnikiem . . .

Moe to dziadów zasuga przed Bogiem,

Co mur ten cichej pobonoci wzniosa,

Sprawia w niebie, by w nas za tym progiem

Palma pokoju dla narodu wzrosa ....

wiat krwi odkupi nie jest ludziom dane —
Lecz pozwól Panie ! pozwól w to uwierzy.

e nam cierpienia nie darmo zesane.

e dobr wol wolno prawd szerzy

!

Skrusz nas w boleci i dotknij nas chost,

Ale wró serce, wró nam dusz prost,

I stwierd w nas prawd Twojego zakonu —
Bymy w zakonie szli do Twego tronu !....

XI.

LEGDA WINIA.
KARTECZKA DO ONY.

Kto to Zgadnie, co rozgrzeszy.

Lub co czeka w rozpacz rzuci?

Co go strwoy i zasmuci?

Lub jak anio go pocieszy?

Dzie szczliwy miaem wczora

Od witania do wieczora —
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I pro Boga najgorcej

By dni takich da mi wicej.

Pewnie spytasz o powody?
Cud pojmujem tylko wiar —
Wic nie pojmiesz — chyba wprzódy

Opowiem ci powie star

:

„Pod kdziel nachylona

Przenajwitsza siada przdka

;

Jezus igra u wrzeciona. —
A zy pajk patrza z ktka."

„I tajemn zawi ywi,
e tak cudownie Marya przdzie,

I Najwitszej si sprzeciwi.

e prz od niej cieniej bdzie."

„Bóg go za to przekl w niebie,

Std trucizn snuje z siebie,

A aniele nim si brzydz,

A ludzie go nienawidz."

Gdym si ze snu wczoraj cuci

Przy porannej zorzy blasku —
I do Maryi wzrok obróci.

Siedzia pajk na obrazku.

Wic skarciem jego buty.

Cho si chowa, cho si broni —
Nie spoczem przecie poty,

Pókim oknem nie wygoni.

A szanujc ludu wiar.

Nie zabiem go za kar.

Bo mu wiecznie kar bdzie.

e Najwitsza pikniej przdzie.
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Gdym siad znowu na pocieli,

Pad na obraz promie soca —
A do duszy myl mi strzeli

:

Biedny wizie Twój obroca

!

I cudowne jakie blaski

Owieciy twarz Najwitsz!
I modlitw najgortsz

Dzikowaem za Jej aski!

I przybyo mi pociechy,

Jak obrocom Jej zakonu —
Jakbym wszystkie moje grzechy

By wypaka u Jej tronu! . . .

XII.

SKOWRONEK I DZWONEK.

Najraszy piewak to nasz skowronek —
I dnia zwiastunem jest may dzwonek . . .

Kiedy pi jeszcze dzwony stolicy,

Ptaszek pie nuci Boga-Rodzicy

:

I maa rybka budzi si w zdroju,

I w kwietne ki pospiesza pszczóka,

I wstaj ludzie pracy, pokoju,

A dzwonek may z wiey kocióka
Gdy pozdrowienie Anielskie dzwoni,

To niby ezki po rosie roni ....

Kogo Bóg w asce tak piknie stworzy,

e równo z ptaszkiem zrozumie ranek,

I równo z dwonkiem wita dzie Boy

:

Temu si ^cie zoy jak wianek.

Bo mu i ranek nie bdzie marny,

21
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Ni modo jego bdzie daremn,

I dzionek dalszy nie bdzie skwarny,

I wieczór pikny i noc nie ciemn

:

Bo pojmie ziemi w piewie skowronka,

A gosy nieba w odgosie dzwonka.

Niechaj wam dzieci Bóg bogosawi!

Niechaj Stró-Anio waszej modoci
W r^iie skowronka i dzwonka sprawi.

Bycie si znay tutaj za goci

;

Jak pie skowronka niech ycie spynie

Mia niech pami po was zostanie

Jako po gociu w polskiej dziedzinie,

Ciche niech bdzie wasze zaranie,

I kady dobry czyn wasz zakryty.

Wieczór spokojny, dzie pracowity.

Tego wam ycz z mego wizienia

:

Ja tu nie sysz pieni skowronka —
Tylko mi gosi pie pozdrowienia.

Ten rzewny odgos rannego dzwonka . .

XIII.

NASZE WIECZORY.
KARTECZKA DO ONY.

Pytasz mi, pytasz : jak mi wieczór schodzi

O! jest tu wizie, co ycie nam sodzi;

Odkd u okien nie mamy ju kódki,

A maj na niebie — kady wieczór krótki.

Wojskowi winie obok nas tu siedz

Ju od lat siedmiu — i jest midzy nimi

Czowiek, o którym tyle tylko wiedz,

2e piewa pieni illiryjskich ziemi. ^)



CZ TRZECIA 323

Czy go tak strzeg, czy sam nie chce moe,
Dosy, e nigdy do ciany nie puka,

Ani rozmowy u kraty nie szuka;

Lecz gdy otrbi ju wieczorne zorze,

Gdy kajdan, kódek ju brzk zaumiera.

Gdy odgos dzwonów i bbnów ustaje —
Wówczas to jego okno si otwiera,

I najprzód cichy brzk si sysze daje

Woskiej gitary — i jakie kwilenia

Ozw si czasem niby od niechcenia,

Niby myl zbiera, niby piersi stroi.

Niby pacz dziecka tem kwileniem koi.

A gdy ju bole serca uagodzi.

Wówczas gos wielki — jak rzeka wychodzi,

I pynie . . . dzielnie, rycersko i miao
Z potnej piersi, narodow chwa . . .

I coraz ronie — i wzbiera jak morze.

A si tam trci gdzie o gwiazdy Boe!...

Lecz mio jego — to cierniowy wieniec.

Wic od gwiazd pada niby potpieniec

!

Ach ! bo te kade gosy narodowe.

Jeli s wielkie — to gosy czycowe!...

To te przechodzi w rozstrój tak zawiy,

I rozpacz bierze — bo ju niema siy.

Aeby wybrn z tej toni rozstroju!

A przecie, przecie tak si z niej wywika.

e cudem prawie gdzie i rozpacz znika;

I z jasnych niebios, jak anio pokoju.

Zstpuje znowu nadzieja soneczna,

I Bóg powraca znów do ziemi yznej,

A szczcie wraca znowu do ojczyzny —
A wiadkiem tego tylko droga mleczna . . .

21'
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I ni rdzy w gosie, ani w duszy skazy,

I ni do wiata, ni ludzi urazy —
A przecie, przecie mówi co w tym gosie

I o ojczystym i o wasnym losie,

I o nieszczciach kochanego kraju —
I w tej boleci straconego raju

Nieraz ku niebu tak w gór wypdzi,

I wierzy trzeba, e to piew abdzi —
e si z ostatni not ycie skoczy,

A tu si sznurek pere z nieba sczy,

Ronie w kaskad, i wraca na ziemi

Znowu potny i wzniosy i czysty,

Tryumfujcy jak cherub ognisty,

Co ma podwign cae ludzkie plemi!

Gdy wczoraj skoczy pie o pónej dobie,.

Westchnem w niebo i mylaem sobie.

e piknej duszy pada dola taka

!

al mi rycerza i al mi piewaka!

My krwi zbryzgani, to i kary godni,

Ale ten czowiek — jakiej winien zbrodni?

Wró go o! Panie! wró na ziemie yzne,

Kiedy tak bardzo kocha sw ojczyzn

!

Bo szkoda, szkoda, by krew taka blada,

I taka mio dla wiata przepada.

XIV.

DO WRÓBLA.

miali si z Trembeckiego, e rad wróble chowa, ^}

A i jam tego nigdy dawniej nie pojmowa,

Ale dzisiaj pojmuj — trzeba by samotnym,

To si zbierze na przyja nawet z wróblem trzpiotnyml:
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Bo i któby odwiedza winia tak statecznie?

I ktoby jego straw dzieli si tak grzecznie,

Jako duch ten skrzydlaty — ten wróbel szarawy,

Co tu na koszu siada — siada bez obawy.

Jaskóeczka byaby wfcej poetyczna,

Ale wróbel przyjaciel i sztuka fertyczna, -)

Niby pauper krakowski — co to kiedy strzeli, ^)

To nie wiedzie, czem serce dziwnie rozweseli.

A i obywatelskie ma take zasugi —
Bo gdy ptactwo nas rzuca w czasie zimy dugiej.

On, wierny syn ojczyzny, pozostaje z nami,

I wiernie dzieli losy nawet i z winiami.

Niechaj wic inni sobie ora loty chwal.

Niech si razem z sowikiem w ciemnych lasach al
Ja chwal wród tych murów wróbla przyjaciela.

Towarzysza, wspówinia i obywatela.

XV.

KARTECZKA DO ONY
z NOWEGO WIZIENIA.

Jak mi ? pytasz — Jakby w domu
Szczupo, biao — ad i cisza !

Nie mam wprawdzie towarzysza.

To i bluni nie ma komu !

Czasem, kiedy si zapomn.
To na chwil nawet mio.

Zda si, jakby mi wrócio

Znów w klasztorze ycie skromne.

ciany biae i chdogie,

Celka maa i samotna.
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Do dumania myl ochotna —
ycie ciclie i ubogie.

Umys skonny i posuszny,

Co si wyrzek woli wasnej,

A wiat cay w ksidze krasnej

I w modlitwie tylko dusznej.

Nie mam myli, chci ponnych,

Gór widna smuga nieba,

Niej par drzew zielonych —
Czegó wicej mi potrzeba?

XVI.

DZIE WINIA.

Z rana naklnie dozorca na dobry dzie codzie,

I podzwoni w kajdany zbóje posugacze —
I ledwo, e odejdzie ze zbójami zbrodzie,

A ju do mnie przez ciany mój ssiad koacze!

I sny mi opowiada i wróby zowieszcze,

I przeczucia okropne — lecz nim skoczy jeszcze,

Sycha jk w korytarzach — wic do drzwi co yje,

I tylko przez dwie godzin w kole id kije. i)

I winie na przemiany wywodzeni z kani

;

A kogo jeszcze i to nie dosy podrani.

Tego bior na ledztwo lub do krajnej wiey.

Gdzie co ranek przez rózgi puszczaj onierzy. -)

Bo to na widok chosty serce winia miknie,

I co wiedzia, nie wiedzia, to wypiewa piknie —
Koo poudnia z ledztwa wracaj winiowie,
I jak ziarnka w klepsydrze tak sowo po sowie ^)

Cedzi si przepukane przez cian do duszy —
I do samotnych duma dodaje katuszy . . .
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Bo ten zdradzi, ów kamie, a ów si zatrwoy,

I ca ju nadziej w pokorze pooy;
O innym wie obiega, e zmysy postrada,

innym, e na ledztwie od niemocy pada
Inny zada ksidza, kto inny doktora,

A jaki kto nieznany chcia si wiesza wczora,

Ale go odernito i dano zodzieja.

By do duszy na nowo wrócia nadzieja —
Innym dano kajdany, kogo wywieziono

Do szpitalu z litoci — a kto umar pono.

Gdy kto temi wieciami nie do jeszcze struty,

To go pewnie dosign wspówiniów wyrzuty,

1 cedz si przez cian takie sowa wrzce.

Jak by nie do to pieko byo ju gorce

!

Szczciem omot u kódek przerywa rozmowy,

I najsamprzód na winia pada wzrok surowy,

A potem mu na progu kad jego straw —
Sze bagnetów zjeonych otwartych drzwi strzee

Z trwog zrywa si wizie i swój obiad bierze,

I gdy drzwi si zatrzasn, stawia go na aw.
Co mu oem i stoem, krzesem i klcznikiem,

Ale sto razy yk przychodzi odoy.
Zanim si czego dotknie skolczaym jzykiem ! *)

Bo gardo ju cinite, gorycz przekn trudno,

I je si niby nie chce, cho od czczoci nudno,

I kiedy skrzep straw nareszcie zamci —
Wstrt bierze, bo to szczurem i stchlin trci.

O ! kto ze zami nie poywa chleba.

Kto nie przepaka na swem ou nocy,

Kto nie przezywa w wizach aski nieba —
Ten Ci nie pozna Boe wielkiej mocy!
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XVII.

NIE FRASZKI, LECZ PTASZKI.

Nawet Jan z Czarnolasu pisa dla igraszki

Przeplatane acin krotochwilne Fraszki —
Lecz e mi nie sta wcale na arty pocieszne,

Ni koncepta dowcipne, ni ucinki grzeszne,

A gdy przecie co chwila jaka myl mi spada,

Podobnie jak ten wróbel, co na koszu siada,

Zawiergoce, podskoczy i znowu odleci —
Rozumiem, e nastawi trzeba na ni sieci.

Bo przecie i ten wróbel co na wiecie znaczy,

Co tu na moim koszu czsto przysi raczy,

A gdy jego wiergoty maj ju znaczenie.

Nie bdzie bez znaczenia i myli furknienie....

Ni wysoko ja lecie, ni daleko bd,
A jak wróbel na koszu tylko chwil sid —
U starych te podrywki zway si Fraszkami,
My jzykiem wizienia zwiemy je Ptaszkami.

Bo gdy wróbel przyleci i na koszu sidzie.

Zawsze jaka myl nowa z ptaszyn przybdzie,

I obejdzie wizienia przez mur przepukana.

Lub ywem sowem noc przez krat podana.

XVIII.

PTASZKL
Cnota, pikno i sztuka, sama nawet wiara;

Rozum, nagroda, kara — to wszystko jest miara.

Mierno—to rzecz powszednia, lecz miara—rzecz wielka'

I tylko wielk miar stoi wielko wszelka.
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Jest mczenników takich na ziemi nie mao,
Dla których w ksidze mczestw miejsca ju nie stao !

Kto pobudk witoci zdoa by przejtym -

I kto wite pojmuje — ten zostaje witym

!

Tum zwykle pody i chodzi bez myli,

Bo ci, co myl, ju ze tumu wyszli.

al to nie wielki, gdy go sta na sowa
W alu najwikszym niemieje wymowa.

Kto cicho w yciu spaci wszystkie dugi,

O tym wiat mówi, e by bez zasugi.

Najwiksze prawdy s od wieków znane,

Bo s od wieków przez Boga nam dane —
1 czek si darmo na nowe wysila;

Lecz nowe zbrodnie stwarza wiat co chwila.

Najlichsza paca wiatowa zapata,

Bo kto ju wielk warto ma u wiata,

Temu najlichsz wiat paci zwyk straw
Oklaskiem w yciu, a po mierci saw.

czc swe losy z ojczyzny losami

Pamita trzeba na siebie o tyle,

e naród moe szafowa wiekami,

A czek w szafunku dosta tylko chwil.
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Gdy si czek wicej ze wiatem nie liczy,

Gdy mao kocha, a nic nie dziedziczy

:

Na ziemi wówczas ceni poyteczne —
A wzdycha dusz ku temu — co wieczne.

Kto w niebie, bywa zwykle obojtny

I na sw przyszo bywa niepamitny —
A go bolenie wiat trci potrzeb,

A od swych skarbów odepchnie go niebo....

Gdyby wiat saw da, gdy jej czek pragnie,

I bez pokuty w sumieniu rozgrzeszy —
Toby si moe czek saw pocieszy:

Ale e sawi, gdy do grobu nagnie —
Razem z mioci i sawa odpada,

I tego echce, kto jej nie posiada....

Zwykle owada duma umys twardy,

Lecz duma nie jest uczuciem dzielnoci,

Bo dzielno idzie z poczczenia wielkoci,

A ródem dumy uczucie pogardy.

Co czowiekowi najwicej pokrewne?

To co jest grzeszne a wdzicznie ujte,

Wicej mu obce, co czyste i rzewne,

A ju zupenie nieznane — co wite

!

„Genjusz by wzlecia archanioa skrzydem

„Prosto ku niebu — skd mu wiato byska,

„Gdyby mu duma nie bya wdzidem,
„Co go ciarem do ziemi przyciska."
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Wielka rzecz, wielka, wola jak ze stali —
Ale rzecz wiksza, kiedy ycie boli.

Mie dobr wol — a gdy zemsta pali.

To ju najwiksza wyrzec si zej woli!

Chocia wiat Krzya jest ukrzyowany.

Sowa Boego tak ju nikt nie sucha,

e ju niebawem chrzeciaskiego ducha

Bdzie najwicej pomidzy pogany

!

Niech kto ród pogan sprawdzi prawd Bo
Koataj ! mówi — a drzwi ci otworz

!

Ha, koataem — i modlitwa szczera

Nawet do nieba dosza z m potrzeb,

e mi z pociech przybyo ju nieba —
Lecz drzwi i kódek nikt mi nie otwiera!....

Jeeli genjusz z dumy si oczyci,

I co wzi z nieba znów niebu odpaci,

I obietnic Pask w sobie zici —
To ju dla siebie cay urok traci,

I nikt go nie zna na obszarze wiata,

Skoro si tylko z wityni pobrata.

Chwila uniesie duszy nie wysila,

I kto ma skrzyda, temu lekko w locie.

Jako skot atwa powicenia chwila,

I do powice zachca gwiazd krocie....

Ale na drodze obowizku ciernie —
I podró na niej i krwawa i duga

!

I po tej drodze pój do koca wiernie,

To nie u ludzi — ale jest zasuga.
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Ani w radzie,

Ni w gromadzie,

Nigdy czeka nie osdzisz —
Bo gromada daje hart —
Lecz chcesz wiedzie, co jest wart.

Staw samego, a nie zbdzisz —
Jeli próby sam dotrzyma,

Ty go wobec wroga staw —
A kto stanie i tam praw.

Dla tego ju próby nie ma!

atwiej uró w sawy dymie.

Ni utrzyma sawne imi —
atwiej sypn wiatu dary.

Ni zapaci jest dug stary

:

atwiej w yciu doj szczytnoci.

atwiej nawet si powici,
I do cnoty wiat zachci :

Ni dopeni powinnoci —
Std ci radz : nie o chwa,
Ale dbaj o imi cae!

Bóg twoim wiadkiem — czowiek twoim bratem

Przesta na sobie, nie licz si ze wiatem,

Niech nie wie lewa, co czyni twa prawa —
Taka po Bogu na ziemi ustawa!

Jeli ni pójdziesz, to pamitaj o tem,

e wiat zwyk paci : saw, krwi i zotem

!

Wic strze si duny pozosta w czem wiatu,

Bo twoje zginie, co da w dobrej wierze —
Ale wiat swoje i z grobu odbierze,

A i brat nawet nie przepuci bratu

!

Lecz jak si z tob po swemu obliczy.
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To tyle doda do lichwy goryczy,

I z takim gwatem zmusi do wypicia,

e nie dosodzisz niczem wicej ycia

!

XIX.

DZBAN STUCZONY.
DNIA 7. LIPCA 1846.

Dzie dobry szl wam! Szczególna przygoda!

Gdym dzisiaj rano sprzta w kani mojej,

Strzeli dzban nagle, co na póce stoi,

I pk na dwoje, i wycieka woda....

A kiedy póniej nadszed wizie stary,

Co od miesicy kilku mi tu suy.
Rzek mi po chwili : „To ledwo do wiary,

e sam pk dzbanek - lecz to dobrze wróy!'*"

A potem patrza przed si zadumany

:

„Dobry znak, panie — i pociecha duszy —
Gdy si sam z siebie dzban niewoli kruszy.

To si rozstpi ju dla was te ciany!"

„Wkrótce o! wkrótce wolni ju bdziecie —
Lecz pamitajcie tam o mnie na wiecie

;

Bom ja jak andrus trapi ludzi srogo.

To te na wiecie niemam tam nikogo!"

„Wy moe dzisiaj a jutro najdalej

Bdziecie wolni! wic ju nie dam wody.

Bo ju pragnienie piersi nie przepali —
Gdy Bóg pociech zesze na ochody!"...

I wzi skorupy i duej nie bawi,

I kajdanami podzwoni w sw drog....

I z niepokojem wróby mi zostawi —
Bo ju o niczem myle dzi nie mog.
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XX.

DO MOJEGO NASTPCY W WIZIENIU.

Gdy si zamknity ujrzysz za tym progiem,

Myl tylko o tem, by sta dobrze z Bogiem^

Przebacz, a zstpi do ci Anio Boy —
Nie rwij twych kajdan, a Bóg drzwi otworzy.

Jeeli wina nad tob zaciy.

Popraw si w sercu — a Bóg ci rozgrzeszy!

Jeli niewinnie wiat ci uciemiy,

To dzikuj niebu, bo Bóg ci pocieszy!

Niewinnie cierpie i przebaczy szczerze —
O! tej roskoszy wiat ci nie zabierze;

Wic cierp i miuj — a reszty nie pytaj,

I codzie z rana sowa te odczytaj

!

Z razu jak wrogom bdziesz mi zorzecy,

Ale czem duej bdziesz tutaj bawi,

O! tem mniej zdoasz sowu wiary przeczy,

A w kocu nawet bdziesz bogosawi.

I co ze tylko, to tutaj zostawisz,

I wyjdziesz lepszy i pobogosawisz
Twemu nastpcy i tej jego sprawie —
Jako ja dzisiaj tobie bogosawi!

XXI.

ZAKOCZENIE.

Zamykam ksigi nieszczcia i sromu,

W gronie przyjació i we wasnym domu

!

Kocz nie wasne, ale winia dzieje —
Bo cay naród przeszed te koleje,
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I cae nasze polskie pokolenie

Niby przez czyciec przeszo przez wizienie...

Trzykro szczliwy! kogo czyciec zczyci

!

I na kim swoje obietnice zici

Pan w miosierdziu ! Lecz kto bez poprawy

Z wizienia wyszed — ten jest bez sumienia,

Ten niech nie tyka Pospolitej sprawy;

Bo Bóg napróno nie zsya cierpienia!

GODO YCIA.

Wiernie stan u przeszoci,

Jak krew ze krwi, jak ko z koci,

I sumiennie poczci dzieje,

A w wiat przyszy sia mioci,

Ziemi z niebem zwiza spoem,

Serce z Bogiem — myl z narodem,

Sowem, wzorem i mu przodem

I przymierza* ople koem;
Nie porani, nie podwoi.
Lecz mioci bole koi,

Prac ducha uszlachetni,

I uwieczni i owitni

:

To zadanie zacnej modzi —
I ojczynie to si godzi....

To zadanie sztuki, piewu,

Mów prawdy i posiewu

Dobrego w ojczynie.



1



OSTATNIA PIE JANUSZOWA.

Niech Bóg ask swoj daje

!

Gdy przed wami jeszcze staje

piewak pieni stu!

A gdy koo ju dobiega,

To wam jeszcze pie u brzega

Trzeba zoy tu!

Pie — i pieni serce nioso

!

W pieni yo — w pieni roso

Ot i zbiego z lat . .

.

Có Wam jeszcze bd gada?
Kiedym dusz wyspowiada

Na ten Polski wiat.

Niech nikt lekko nie ocenia

Pieni ducha i natchnienia,

Kto chce w dziejach y!
Bo pie z Boga idzie zbona:
O! a bez niej to nie mona

I narodem by!

W erze pieni pieni stojem —
Gdy wiat trzewy z niepokojem

Wy si w ycia ka! . .

.

I mioci tylko siejem —
Kiedy w ziemi wróg zodziejem

Krew serdeczn la.

22
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Jelim jkn w tej boleci

:

To krzyk duszy miejcie w czci,

Jak ojczyzny jk

!

Bo krzyk dwign nie tak snadnie

!

Kto go nie niós — ten nie padnie

W on miertelny lk!

Co w Was yo — to podniosem -

I wraz z Wami w pieni rosem,

Jako wierny druh

:

A z zapaów i z mioci
Sercem czyci, duchem proci

Wzili polski duch

!

Co z Boego byo daru —
To Wam daem jak z puharu

:

I wypity jest!

I obesza pie kolej

Sercem, wiar i nadziej

Jako krwawy chrzest!

Jam szed wiernie Piastów niw —
A me serce trumn yw

Byo przez mój wiek

:

By umare z grobu wstao

I kochane ukochao

Was na wieczny wiek

!

Nie zwtpiem w adnej dobie

:

Bom na Bogu — nie na sobie

Zaoy mój grunt!

I do walki powoany
Braem pta i kajdany:

By to Boy bunt!
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Bya chwila po pogromie,

Gdzie sta moga na wyomie
Tylko pie jak duch

!

Pie jak upiór i jak mara:

A znów mio, a znów wiara

Pchna dusze w ruch !

Wskrzesza zmare do ywota —
Owo polska sia, cnota!

To nasz w dziejach prd !...

Jest krzyowy rycerz polski —
I jest Zakon Apostolski

:

I ztd chwaa — ztd

!

Nie umiecie dobrej sawy,

Wielkiej myli, witej sprawy,

Podj — kiedy czas

:

Ztd czekamy ju od wieka

Wielkich czynów i czowieka...

Próno poród nas !...

Inni wielkie myli rodz —
Inni wielkie myli wodz

I wcielaj w czyn

:

Lecz tam sztandar i wódz stanie —
Gdzie bez granic mio i-anie

Pojmie kady syn

!

Mio — mio i ofiara

!

To narodu rola stara.

Któr przeszed pug

!

Tak rol wyoran —
Polskiej dziatwie w spadku dano

A sia j sam Bóg

!

22*
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Dla Was tylko jedna droga

:

Ta — co wiedzie wprost do Boga
Wasz dziejowy szlak!

Kiedy serc tysice wtórz —
Myl wieku, wieku burz,

Na jednoci znak!

,^Shizhy / pracy ! ludu ! miary

!

I mioci i ofiary
!""

Woa na nas wiek —
Boym wzorem kto nie umie

Sta w mioci i w rozumie:

Luny w ziemi czek

!

Mio z ducha i z tych koci

:

Karno pierwszy akt mioci
I tutaj i tam!

Marnie przejdzie, zejdzie marnie.

Kto nie stanie w Bogu karnie

U dziejowych bram

!

Stacie w Bogu — w prawdzie nadzy!

Owo droga jest do wadzy

Jak daje Bóg:

Bez pokory wielkich duchów

Nie ma wadzy, ni posuchów,

Ani w yciu dróg!

Tajne cieki, drogi krte.

Od niewoli synów wzite

Rzucie od si precz !

W ndznej pracy serce stygnie —
Kto pad duchem — ten nie dwignie

Archanioa miecz

!
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Archanielskich trzeba mieczy

I mdroci, by w odsieczy

Zdoby pahn palm

!

Gdy do walnej przyjdzie bitwy

Nie czas wtedy na modlitwy

Ani te na psalm!

Czy tak bdzie z wami zawdy,

e wy nigdy nagiej prawdy

Nie zdoacie znie?!
e mie chcecie w nienawici

Tych co dobrzy i co czyci,

Cho im wiat niós cze?!

Duma, chciwo Was w obdzie
I niezgoda wodzi bdzie?

Czy tak bdzie zawd?!

e Wasz obóz bez starszyzny,

Bez karnoci i spucizny

Boych bdzie prawd?

Jam ze wiatem si nie liczy,

Ale mnie wiat pokaleczy.

Gdy mnie liczy j

!

Krótka liczba: w walce staem —
I z mioci ziemi daem,

Com od Boga wzi.

Gdy za lich losów gwiazd
Pocz kala polskie gniazdo

Pody z rodu ptak

:

Jam umarych wskrzesi w grobie -

By wiadectwo dali tobie

:

e nie byo tak!
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A pomnijcie? co to trzeba: 9
Chwyci iskr ycia z nieba Ifl

By umary wsta! —
I o wierze i o wieku,

O narodzie i czowieku

Sam wiadectwo da!!

Gdzie piewaki? — Byo tylu!

Dzi ostatni ju na cliylu

Pie ostatni gra! —
Gdzie suchacze? — Ach! jak wielu

Do jednego biego celu....

A dzi — kto ich zna?!

Gdzie s tamci, co suchali

Pierwszych pieni grania fali,

Co pyna w wiat?...

Gdzie suchacze moi wczeni?

I kto ledzi cig mych pieni?

Kto yw z onych lat??....

ty jeszcze ziemio ywa!

1 nadziej miociwa!
jest Bóg tu i tam!

Hej! mogiy — skay — zdroje!

Stepy! ory! dby moje —
Was ja jeszcze mam

!

Bóg skrztnemu yzne kraje,

A dzielnemu wolno daje,

W wielkim rzdzie swym —
Wic obrocy ziemi mztwo.

Wiernej duszy da zwycistwo

Nad ciemnym i zym

!
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Bdcie zdrowi! — i szczliwsi!

Czulsi, lepsi, radni, ywsi.

Ni nam wolno by —
/ daj Boe w starym dworze

W chacie ludu i w klasztorze

Pieni z Wami y I

T mioci, jakm wita

I o serca Wasze pyta.

egnam dzisiaj Was,

Reszt pieni niedogranych

I pamitek ukochanych...

Czas do domu — czas!...



%
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DO TRZECH CZCI
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CZ I.

WSTP.

1. PIEW JANUSZA.

1) Janusz : by to pseudonim, pod którym poeta

pieni swoje wyda.

2) e to nie przesada, stwierdza yciorys.

^) Brat po mieczu : onierz, brat po lutni : poeta,

Pol obydwa zawody w swojej osobie poczy.

*) Grochów: wie pod. Warszaw; toczya si tam

pamitna bitwa w dniach 20, 21 i 25 lutego 1831

r., w której mimo przewagi Moskali wojsko pol-

skie okryo si chwa. Chwil, w której nasi

odpieraj atak Moskali na Olszynk, przedstawi

wietnie na swoim obrazie Wojciech Kossak.

'^) Krakusy : oddzia jazdy polskiej za czasów Ksi-

stwa Warszawskiego, noszcy strój Krakowiaków.

Szczególnie liczny by ten oddzia w wojnie 1831

i mia w swoich szeregach wielu chopów z Kra-

kowskiego.

6) Powiastek o konfederatach barskich, ich bojach

i przygodach, kryo bardzo wiele midzy ludem,

szczególnie o ich naczelniku Kazimierzu Puaw-
skim. Jedne z takich, dowodzc przytomnoci

umysu i dzielnoci osobistej wodza, przytacza

poeta poniej p. t. Wieczór przy kominie.
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^) „W mogiach znów oyjem w dziejach ziemi tej",

znaczy : bdziemy yH w pamici przyszych po-

kole, które, patrzc na nasze dziea, z chlub
bd nas wspominay.

^) Poeta nigdy wasnych alów nie wywodzi przed

nikim, kryje je w gbi swego serca; tylko

w czasie tsknej zadumy oywiaj si jego wspo-
mnienia i ukazuj mu przed oczyma duszy koleje

jego ycia.

^) Poeta uczuwa kade drgnienie myli i uczucia

ogóu, który na dziaa ; na odwrót spoeczestwo
przejmuje si zasadami i mylami poety, którego

uwaa za swego przewodnika.

2. DUMKA.

^) Nie zapoci : nie zaaknie ; ucedzim : ulejemy.

2) Smutna sawa : bojów ostatnich, w których mimo
mstwa ulega Polska przemocy; dola krwawa:

niewola; pie zawa: gos rozpaczy i mody do

Boga o przywrócenie wolnoci ojczynie.

I. KONFEDERAT.

1) Karski usiuje utrzyma starego konfederata bar-

skiego Sielaw, który idzie do powstania, mówic,
e ju troch za stary. Wreszcie obiecuje go za-

wie bryczk na Bonia, pod Warszaw. Sielawa

jednak na pierwsze si oburza, drugiego nie

przyjmuje, bo chce by gotowy do boju i mo-
dym nawet przodowa. Opowie caa oparta na

fakcie rzeczywistym. Kiedy r. 1831 Zitkiewiczo-

wie w Mostkach wyprawiali modzie do powsta-

nia, stary onierz Kociuszkowski legionista

i Napoleoczyk, niejaki Biakowski, nie mogc
sobie wytumaczy, jakby si bez niego na woj-
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nie obeszo, — wszak trzy kampanie odby —
zacz si doprasza, by i jego Zitkiewiczowie

opatrzyli i wysali pod Warszaw. Gdy mu wre-

szcie przedstawiano, e wskutek staroci byby
raczej zawad ni pomoc na wojnie, nie da si
przekona i zabra si do przysposobienia sobie

kulbaki i sioda, przy czem, opowiadajc o bo-

jach dawnych, umar. (Patrz yciorys poety).

-) Na bakier : pochylona nad ucho prawe.

3) Patrze kdzieli : siedzie w domu spokojnie.

^) Tartas: zamieszanie.

^) Dryndulka : wózek.

^') Dmuchnie w kasz : krzywd zrobi.

II. BIAE ORL.

^) Okopy pod Warszaw zaczto sypa przed obl-

eniem stolicy przez Moskali.

-) Chodwa: pierwsza osoba liczby podwójnej ; dzi

ta forma nie uywana, tylko w gwarze ludowej

oznaczaa, e czynno wykonuj dwie osoby,

mówica i ta, do której si mówi. Znaczy

:

chodmy.
3) Biae orl : herb Polski ; zjawienie si jego, zwa-

szcza, gdy miao pier zakrwawion, byo wrób
wielkiej wojny.

III. POLSKIE ZAPUSTY.

^) Umiski Jan, genera wojsk polskich w wojnie r. 1831

pochodzi z Wielkopolski, bra udzia w powsta-

niu Kociuszki i w wojnach napoleoskich ; zao-

y z ukasiskim towarzystwo patryotyczne, za

co go Prusacy skazali na 6 lat wizienia. Uszed
z niego szczliwie i bra udzia w bitwie pod

Wawrem. Po wojnie musia przej do Prus, gdzie
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go czekaa kara mierci. Ale i std zdoa uj
do Francyi i y tam do mierci, do r. 1851.

-) Miosaw, miasteczko w Ksistwie Poznaskiem,

blisko granicy rosyjskiej.

'^) Szodra : ryba o brzydkim ksztacie : tutaj prze-

zwisko.

*) Fryc stary : Fryderyk, król pruski.

IV. SZABLA HETMASKA.

^) Pada si : rozbiega si.

-) Hetmaska komnata bya sal przyj uroczy-

stych. Dlatego te miaa wiele ozdób, midzy
któremi obok drogich obi i obrazów najwaniej-

sze byo srebro stoowe i kosztownoci zote,

wystawione celem pokazania zamonoci dworu

w t. zw. serwantkach, t. j. szafeczka o cianach

szklanych lub zwierciadowych, lub porozkadane

na marmurowych stolikach pod cianami.

3) O swojej czeladzi : o swojej subie, któr w tym

wypadku s Polacy, odznaczajcy si zawsze

wielk bogobojnoci.

^) Trzewiczkiem zdjtym z nogi narzeczonej lub

panny modej, do którego wkadano kubek, na-

peniony winem, speniano jej zdrowie, chcc
okaza publicznie najwyszy szacunek i uwiel-

bienie jej zalet.

^) Dziew : córk, pann. Wyraz ten nie mia w daw-

nej polszczynie pogardliwego znaczenia.

^) Ni z soli, ni z roli, lecz z tego urós Polak, co

boli : przysowie Stefana Czarnieckiego, którem

odpowiada na zarzuty magnatów, zazdroszcz-

cych mu, jako prostemu szlachcicowi, sawy i po-

waania w caym kraju
;

prawdziwo swego
wyraenia stwierdzi hetman caem swojem yciem,
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zwaszcza niezmordowanymi bojami z nieprzyja-

ciómi ojczyzny. W szczególnoci dodatek: „ale

z tego, co go boli", odnosi si do przygody

Czarnieckiego, jakiej uleg w walce pod Mona-

sterzyskami, stoczonej z Bohunem, rotmistrzem

Chmielnickiego ; kiedy Polacy byli blizcy zdoby-

cia siedliska Kozaków, nagle Czarniecki dosta

postrza w twarz, od którego straci podniebie-

nie, zastpowane póniej blaszk srebrn i do-

zna oszpecenia oblicza od blizny i oparzenia

ziarnkami prochu.

^) Napis na szabli, która podaa poecie myl do

napisania niniejszej powieci, wymienia walki,

w jakich przodkowie kasztelana z t szabl

w rku brali udzia. Na komtura czole : w bitwie

pod Grunwaldem 1410; carów moskiewskich

wzito w niewol w wojnie z Moskw 1609— 1618;

bitwa pod Byczyn r. 1588, w której Maksymi-

liana austryackiego wzito do niewoli ; za mo-

rzem : w czasie wyprawy Czarnieckiego na Szwe-

dów do Danii w r. 1657; odsiecz Wiednia 1683.

^) Pan Naczelnik : Tadeusz Kociuszko.

'^) Tru : tchórz.

10) Wyloty : rozcite rkawy kontusza, zarzucone na

ramiona.

V. DZWON.

1) Obrazek, którego tre polega na miaej perso-

nifikacyi dzwonu, przetopionego na wasne -
danie na dziaa.

") Podsienie : miejsce przy wejciu do kocioa,

przykryte dachem na supach si spierajcym.

3) Podzwonne: opata za dzwonienie na pogrzebie.
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VI. OBÓZ MOSKIEWSKI POD KOWNEM.
1) Rabiata : sudzy, w dobrem, pochlebnem znacze-

niu : dzieci.

-) Paatki : namioty.

3) Polszcz: Polska, któr miano zupi i obedrze
ze zota.

*) Miatie : bunt.

5) Doniec: pochodzcy z nad Donu, rzeki na Ukrainie.

6) Padlec : pody czowiek.

7) Moskale Kozaka, który aowa Polaków i nie

chcia wnosi toastu na ich zgub i nieszczcie,

wysali na Sybir.

VII. POEGNANIE.
1) Wrony : czarny.

-) Krzyyk i szkaplerzyk dawano czsto wojowni-

kowi, by go w boju strzegy i ochraniay przed

mierci; przywizywano bowiem wielk wag nie

tylko do rzeczy powicanych, ale przedewszyst-

kiem do modów, jakie na ich widok i wspom-
nienie poboni odprawiaj.

2) wity Boe ! wykrzyknik rozpaczy, zaczynajcy

tak zwane suplikacye czyli mody zanoszone w nie-

szczciu do Boga.

^) Jak niemoebn rzecz jest, by z szarej przdzy

wysnu srebrn ni, tak niemoebne byo, by Sta

powróci, którego jak kraczca wrona przepowie-

dziaa, mier spotkaa w boju.

VIII. KRAKUSY.
1) Stoczek, miasteczko na poudniowy wschód od

Warszawy, pamitne wygrane nad Moskalami dnia

17. lutego 1831.

-) Rabaty: wyogi, na mundurach wojskowych, zwy-

kle odmiennego koloru od samego munduru.



OBJANIENIA 353

3) Dwernicki, genera wojsk polskich w bitwie pod

Stoczkiem.

*) A my : A my e to, a czy my....

^) Chodwa, zabierzwa : poeta, naladujc gwar lu-

dow krakowsk, uywa liczby podwójnej, majc
na myli wzajemne zachcanie si onierzy do

ataku na dziaa.

^) Posterunek : stanowisko, wyznaczone im przez

wodza.

') Batalia: pole bitwy.

^) Kropi : bij.

^) Wej : przecie ; wyraz wyjty z gwary ludowej.

10) Krakusy : patrz str. 347

11) Poczta: stanowisko.

1-) Chwaty : dzielni ludzie.

IX. SOKÓ.

1) Sokó, uosobnienie dzielnoci i siy, oraz wolnoci,

powraca z pola bitwy pod Grochowem i opowiada

co tam widzia; polscy onierze — mówi — tak

dzielnie walczyli, e przy kadym trupie polskim

leao dziewi moskiewskich. Bitwie przypatry-

wali si starcy, ony i matki, proszc Boga o

zwycistwo.

X. SZLACHTA NA WINIE.

1) Rba w puch Moskali : jzykiem.

-) Jan, zwolennik ukadów, odbiera nagan od Woj-

ciecha za wygoszenie myli i planu ukadów z

wrogami.

'^) R{zus=risus, wyraz aciski, znaczy miech; szla-

chta czsto wtrcaa do rozmowy wyrazy aciskie.

•^) Ale jed-bo do Warszawy : elipsa : Ale nie tak

jest, jeeli bowiem pojedziesz do Warszawy, tam

23



354 PIENI JANUSZA

ci kady powie, e....; wskutek prdkiego wypo-

wiedzenia, wywoanego zniecierpliwieniem odpie-

rajcego zarzut, wyraenie ulego skróceniu.

^) Jan roztacza pomylne widoki dyplomatyczne, mó-

wic, e w spraw polsk wday si ju i inne

pastwa europejskie, jak Anglia, Francya, nawet

Rzesza niemiecka; take Wgry mieli przyj z po-

moc. Byo to zudzenie, którem wielu ludzi wów-
czas zakrywao brak powicenia i ochoty do

walki za ojczyzn, a popeniajc zbrodni niewiary

w powodzenie wojny, doradzao ukady z Mo-
skw.

^') Durzy: zwodzi, oszukiwa.

'^) ak mody, co si z Niemki zrodzi: Ludwik Fi-

lip, poprzednio ksi orleaski, na którego inter-

wency liczono.

s) Krzyowa sztuka : sposób cicia szabl, którego

szlachta biegle uywa umiaa.

^) Buty nam uszyli : zgotowali nam nieszczcie, zgu-

b, chcc si niby krajowi przysuy.
10) Bies: dyabe.

11) hi Poloniam iura : prawo do Polski, prawo roz-

porzdzania Polsk.

1-) Traktaty od Polski rozbioru : traktaty, zezwalajce

na rozbiór Polski.

13) Spuszcz nos na kwint: strac odwag i odejd.

XI. NAPAD.

1) Rozedniao w duszy: ucieszya si.

-) Kozaki : lekka jazda w wojsku rosyjskiem.

^) Dy : przecie, wyraz z gwary ludowej.

*) Uklko : poddao si.



OBJANIENIA 355

XII. POBOJOWISKO POD WAWREM.
^) Wawr, wie pod Warszaw, pamitna bitw z Mo-

skalami, w lutym 1831.

-) Miis, dus : musz, dusz ; sposób wymawiania

dwiku sz, wzity z gwary ludu mazurskiego.

XIII. GOSPODYNI.

1) Rozczyni : czynno ta polega na zalaniu wod
mki przesianej przez sito, przeznaczonej na chleb;

mkakinie, a po zamieszaniu zmienia si w ciasto,

które wskutek kwasu ronie.

XIV. PIE UANÓW po zwycistwie pod Wawrem.

^) Uani : puk jazdy, pocztkowo lekkiej, a po zni-

kniciu husaryi, jedynej w wojsku polskiem. Puki

jazdy, uywajce munduróv/ uaskich i lancy

z chorgiewk, zaprowadzono za Stanisawa Au-

gusta.

2) Lanca: bro uana, lejsza od kopii husarskiej,

opatrzona przy ostrzu chorgiewk.

XV. KOPOT PANNOM Z CZWARTAKAMI.

>) Siedlce, miasto na Podlasiu.

-) Sapery : oddziay piesze, przeznaczone do suby
technicznej tj. do budowania dróg, mostów, linii

telegraficznych i t. p. ; tutaj v/ ogóle : piechota.

3) W nocy dnia 29. listopada 1830 r. napado om-
nastu wojskowych, stanowicych jedn cz
sprzysionych, na Belweder, paac W. Ks. Kon-

stantego, który rzdzi Królestwem Kongresowem

w imieniu cara. Druga cz miaa uderzy na

v/ojsko rosyjskie w koszarach. Trzecia cz zamie-

rzaa opanowa arsena, rozda bro midzy lud,

który pod bro powoano. Plan ujcia Ks. Kon-

stantego i opanowania koszar nie powiód si

;

23*
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pod arsenaem odpara jedna kompania czwartego-

puku polskiej piechoty — std czwartacy — cay

puk moskiewski i zaja arsena.

^) Szlarka : bramowanie u spódnicy, spódnica, prze-

zwisko dane tutaj przez starego ojca córkom.

^) Wosy dugie, rozum krótki : wyraenie przyso-

wiowe.

6) Pokrewiy: nie spisay si w jakiem przedsiwziciu..

XVL DZIAD Z KORONY.

1) Na groszu saskim widnia obok herbu saskiego

Orze i Pogo. Dziad posuguje si groszem w tym

samym celu, co ks. Robak w „Panu Tadeuszu"

tabakier i wytykajc Litwinom, e nie cz si
z Koron tak, jak wskazuje poczenie ich herbów

na groszu, chce ich podmówi do powstania prze-

ciw Moskv/ie.

-) Dziad bra udzia w Konfederacyi barskiej, któr

popiera Karol Radziwi.

3) Kazimierz Puawski zdoby Czstochow na Dre-

wiczu, generale moskiewskim, znanym z okru-

ciestwa nawet midzy Moskalami.

*) Kiedy nie byo nadziei uratowania ojczyzny. Pu-

awski uda si do Ameryki, gdzie w walce

z Anglikami zgin.

^) Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej jest we Wilnie

w kaplicy, zbudowanej nad jedn z bram wiod-
cych do miasta.

^) Augustów, miasto na zachód od Grodna na Litwie.

XVII. POAJCIE.

1) Poajcie, klasztor Karmelitów nad Niemnem.
'-) Przysowie to przetumaczone jest w czwartej,

zwrotce pieni.
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^) Dubisa, dopyw Niemna z prawego brzegu.

^) Srebrnym piercieniem, powicanym w kociele,

strzelali mudzini do takich ludzi, których wedug
ich przesdu kula si nie czepiaa.

3) Kirgizy, naród mieszkajcy na stepach poudnio-

wej Syberyi, zostajcy w subie wojskowej u

Rosyan.

:XVIII. PROKLAMACYA CHOREGO.
1) Proklamacya : ogoszenie, wezwanie.

-) Estyma : zaszczyty, wysokie godnoci.

2) Z wiatrem chorgiewk trzyma : wyraenie przy-

sowiowe : trzyma stron silniejszego.

^) Pospolite ruszenie zwoywali za pomoc wici

w imieniu króla wojewodowie i kasztelanowie,

którzy wyrczali si wobec nawau pracy chorymi.
^) Wojski by to urzdnik ziemski, którego obowiz-

kiem byo czuwa nad dobytkiem i rodzinami

szlachty idcej na wojn ; opiekowa si te i wdo-

wami i sierotami po polegych.

*) osiówka : kurtka, kaftan ze skóry osiowej, ob-

szyty czerwon tam. Nosili go Konfederaci

barscy.

^) Pasek w. Franciszka jest to lniany sznurek, opa-

trzony trzema wzami. Przepasuj si nim zakon-

nicy reguy w. Franciszka, a z osób wieckich

osoby nalece do Trzeciego Zakonu w. Fran-

ciszka t. zw. Tercyarze. Przypasywano mu nad-

zwyczajn moc ochraniania od wypadków, uzdra-

wiania w chorobach i t. d. Dlatego te stary

Chory przepasuje sobie nim rk i stawy, by

oddali nieszczcie od siebie.

•^) Konfederacya, zawizana r. 1792 w Targowicy,

miasteczku na Ukrainie pooonem, stana na
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przeszkodzie uchwaom Konstytucyi Trzeciego

Maja z r. 1791 i przyczynia si do zguby ojczyzny.

'^) Na sejmie w Grodnie podpisano r. 1793 drugi

rozbiór kraju.

^0) Na wasnym rozogu : na wasnej ziemi.

1^) Siekance: nacite kawaeczki elaza, którymi na-

bijaj myliwi strzelby w czasie polowania na

mniejsze zwierzta lub ptaki.

^-) Farbuje : znaczy krwi swe lady.

^3) Regimentarz by zastpc naczelnego wodza.

1^) Szacowne klejnoty : herby szlacheckie, szlacheckie

przywileje.

1^) Ob senectutem : z powodu staroci.

1^) Sprawnik : policyjno-sdowy urzdnik rosyjski.

1^) Exequens : wykonawca nakazu wadzy.
^8) Sfrymarczy si : pozby si.

i'J) Herdle: handel.

20) Królewszczyzna : obszary królewskie, nalece do>

króla, szczególnie lasy.

^1) Bezbona: schizmatycka.

22) At haec: i to.

23) Loco sigilli : w miejscu pieczci.

XIX. PLACÓWKA POD BIRUT.

1) Biruta, góra na mudzi, tu nad morzem Ba-
tyckiem.

2) Na wam manierk : trzymajcie, wecie sobie ma-

nierk.

3) Czerkiesi : lekka jazda rosyjska, skadajca si

z Czerkiesów, ludu mieszkajcego w górach Kau-

kaskich.

^) Kresowiec, wioska w powiecie Przemyskim.

^) owczy : urzd zajmujcy si urzdzaniem owów
królewskich ; zosta z niego tylko tytu, nadawany

zasuonym obywatelom.
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*"') Senne widzenie picego pierzcho z przebudze-

niem si na odgos strzaów.

XX. MATUSZEWICZ W TROKACH.
1) Wincenty Matuszewicz, naczelnik powstania na

Litwie r. 1831, zaj w poczeniu z dowódcami

Turem i Sekowskim miasto Troki, wyci zaog
i kaza wpisa do aktów grodzkich deklaracy

powstaców ; modzie uniwersytetu wileskiego

w znacznej czci przesza do jego oddziau.

-) Jelnik : pole zarose jaowcem.

3) Olita i Górne Szyszki, miejscowoci na Litwie w
pobliu Troków.

^) Rance : tornistry; metonimicznie: wojsko, które nosi

tornistry t. j. piechota.

^) Lelewel Joachim, zasuony profesor historyi uni-

wersytetu warszawskiego, jeden z czonków rz-

du narodowego r. 183L
^') Sdy grodzkie sprawowa starosta grodowy ; sdy

te miay prawo przyjmowa do legaliczacyi akta

i owiadczenia osób prywatnych.

^) Dzie tabelny : galowy, na który przypadaj uro-

czystoci dworskie.

8) Poda si: pka zezoci.
y) Wrae : wrogu.

10) W dzie w. Saturnina tj. 29. listopada.

XXI. NIEDOLA.

1) Da: wykrzyknik zadowolenia.

-) Oszmiana i Lida powiatowe miasta województwa
wileskiego na Litwie.

3) Rakiem ciecze : psuje si, ulega rozkadowi
;

jest

rozjtrzona.

^) W Gonidzu byy magazyny i skady ywnoci
wojska rosyjskiego.
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^) Cholera, która wybucha w wojsku rosyjskiem po

bitwie ostrockiej, grasowaa póniej midzy
ludnoci. Umar na ni pod Ostrok genera

moskiewski Dybicz.

XXII. PODJAZD.

1) Dyby : drzewiany przyrzd do odbierania swo-

body ruchu rkom.
--) Bahorodia : Wielmony Panie.

2) Jzykiem nazywaj po wojskowemu schwytanego

onierza nieprzyjació, z którego wydobywano
zeznania o ruchach i sile nieprzyjaciela.

XXIII. PATROL.

1) Patrol : oddzia, wysany przez gównego wodza

na zwiady.

-) Ostatnie dwa wiersze oznaczaj zdziwienie, któ-

rem kobieta wyraa sw pochwa dla dzielnoci

i 'mstwa onierzy polskich.

XXIV. PAN RÓYCKI.

1) Róycki Karol, dowódca puku jazdy woyskiej,

oraz naczelnik powstania na Woyniu 1831.

2) Kurowice Mae, miejscowo na Woyniu, nie-

daleka ytomierza. W lasach okolicznych zebra

Róycki powstaców woyskich po wojnie 1831.

3) Oczajdusza: czowiek sprytny, wykrtny.

*) Orem wzlecim : wzlecimy jak orze ; wichrem

:

jak wicher i t. d.; pomiciem si : pomkniemy.

^) Z brony wyjli powstacy zby i uyli ich jako

grotów do lanc.

^') Oboim : stary liczebnik zbiorowy ; obój, oboja,

oboje; zachowa si tylko rodzaj nijaki.

') Czesze : pdzi
;
gracki : dziarski.
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^) Huta, miejscowo na Woyniu, gdzie mieszka

Róycki ; spieszc do powstania, zostawi on
i picioro dzieci w domu.

XXV. POWSTANIEC LITEWSKI.

1) ejmy, wioska w powiecie Wileskim ; tam po-
czyy si oddziay Gieguda i Chapowskiego.

Patrz : yciorys poety.

^) Piosnka ludu krakowskiego :

„Abomy to jacy tacy, jacy tacy.

Chopcy Krakowiacy,

Cerwono copecka.

Na col podkówecka,

I bioo sukmana,

Dana moja, dana."

Piosnka ta zawiera pochwa dzielnoci ludu

krakowskiego, przebijajc take w stroju i tacu.

XXVI. MAZUR.

^) Mazur, cile biorc, nazwa ludu, mieszkajcego

na Mazowszu ; dzi czsto nazywaj mieszkaców
Galicyi zachodniej Mazurami.

-) Pielesze : ojczyste gniazdo, dom ojczysty.

3) Odraki, lud mieszkajcy nad Odr, na lsku,
dawniej polski, dzi zniemczay.

^) Flisaki : wocianie spawiajcy na galarach t. j.

wielkich odziach, pody surowe Polski, jak zboe,

len, drzewo, skóry do Gdaska, skd si dalej

rozchodziy w wiat; dzi jeszcze spawiaj ka-

mie wapienny i wgle do Królestwa.

'") Warsga : Warszawa, nazwa stolicy w ustach

ludu, zamieszkujcego okolice Warszawy.
•^) Wej : te ; wyraz, wyjty z gwary ludowej.
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XXVII. DUMY WIDORTA.

1. EMIR TAD-ULFECHR.

1) Widort, piewak, wielbicy przy dwikach teor-

banu czyny Wacawa Rzewuskiego.

-) Wacaw Rzewuski, znany pod nazw Emira, su-

y w wojsku austryackiem, a udawszy si do

Arabii, gdzie dugo przebywa, nazwa si Tad-
Ul-Fechri. Wróciwszy do kraju, y na Podolu

na wzór Arabów w obozie pod goem niebem

w otoczeniu Kozaków. Na jego cze napisa A.

Mickiewicz wiersz p. t Parys. W r. 1831 wzi
udzia ze swym synem Leonem w wojnie naro-

dowej i poleg w maju tego roku pod Daszo-

wem.

3) Na oazie : w Arabii.

*) Emir: tytu wadców u ludów muzumaskich.
5) Ataman: nazwa wodza u Kozaków.

^) Wojewoda, ojciec Wacawa, Seweryn Rzewuski

razem z Fr. Branickim i Szczsnym Potockim

utworzy 1792 Konfederacy w Targowicy.

7) Arabistan : Arabia.

8) Dziuba: dziewczyna.

9) Sroczka skrzeczeniem swojem przepowiadaa przy-

bycie goci.

^0) Mekka, miasto w Arabii, gdzie si urodzi Maho-
met. Jest tam sawna witynia mahometaska
zw. Kaaba, dokd odbywaj si liczne pielgrzymki.

'1) Teorban : instrument muzyczny, podobny do ban-

dury, z wyduon szyjk i strunami mosinemi,
na których gra si palcami.

1-) Guldja : klacz arabska dziwnej piknoci ; nazwa
znaczy : róa.
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2. HETMAN ZOTOBRODY.
1) Hetman zotobrody : Rzewuski.

-) piewakiem hetmana by Tomasz Jerczak Padura,

autor dumek, ukadanych w jzyku maoruskim.

Rzewny ton piosenek zyska sobie popularno
w caej Polsce i Rusi ; nuc je te i teraz wszdzie.

3) Oxana : Aleksandra.

^) Spisa : kopia, wócznia.

^) Daszów: miejscowo na Podlasiu.

^') Limany : jeziora przy ujciu Dniepru i Dniestru,

powstajce wskutek osadzania si na brzegu

morskim piasku rzecznego, który tworzy zapory

dla nadpywajcej wody rzecznej.

3. GULDJA HETMANA.

1) Seraj : dwór kobiecy wadców muzumaskich.
-) Orli las, cz wyyny Wodajskiej, skd wypy-

wa Dniepr.

XXVIII. PIE DO MIODU.

1) Syci miody : przyrzdza miód zapomoc goto-

wania do picia.

-) Kruszwica, miasto w Wielkopolsce.

3) Wnuka Piasta, Jadwiga, bya córk Ludwika w-
gierskiego, którego matk bya Elbieta, siostra

Kazimierza Wielkiego.

*) Lipiec : miód do picia, przyrzdzony z miodu,

który pszczoy zbieraj z kwiatów lipy, ma kolor

óty i przyjemnie pachnie.

^) Stalmy przyja : nadajmy przyjani trwa moc.

^') Zapiejem: zapiewamy.

XXIX. WACHMISTRZ DOROSZ.

1) Buchawica: ludzie niestaego charakteru, niedo-

wiadczeni.



364 PIENI JANUSZA

2) Baki wieci : pochlebia komu.
3) Szwenda si : bka si.

^) Skuty : spity.

^) Mae si : utyskuje, narzeka. Nie glano : ordynar-

nie, po grubijasku.

^) Wideta : stra koo obozu, majca ostrzega przed

nieprzyjacielem.

'^) Pobudka : haso dawane rano trbk.
8) Wadzi si : kóci si.

^) Deresz : ko, którego sier jest mieszanin wo-
sów o barwie czerwonej lub czarnej z biaymi

patkami w róne odcienia.

1°) Placówka, patrz : Wideta.

^^) wik : wiczony, dowiadczony, przebiegy.

11^) Androny : gupstwa.

^2) Pluton : mniejszy oddzia wojska.

12) Walor: znaczenie.

1*) Duch czasu : dnoci polityczne i spoeczne.

1^) Odurzy : zgupie.
^^) upnia da : pobi, zbi.

1^) Racya : poywienie, fura.

18) Szef sztabu : genera kierujcy wypraw i wyko-

nujcy plan, który na radzie wojennej ustanowiono.

1^) Dyurny : oficer, którego obowizkiem byo czu-

wa ca noc i zarzdzi, co potrzeba, w razie

wypadku.
20) Bezse : niespana noc.

21) Pytlowa :mle.

XXX. POLKA.
1) Mylami si nosz : zastanawiam si nad czem,

myl o czem.

XXXI. OBRAZ CUDOWNY.
1) Framuga: zagbienie.
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-) Miecznik: urzdnik na królewskim dworze, noszcy

przed królem miecz, póniej dostojnik dworski

lub ziemski.

^) Genera moskiewski Suwarow, r. 1794 po upadku

powstania kociuszkowskiego spali Prag, mia-

steczko pooone na prawym brzegu Wisy, blizko

Warszawy; mieszkaców w liczbie 12.000 kaza

wyci.
*) Kicki Ludwik, genera wojsk polskich w r. 1831.

Jeden z najdzielniejszych wojowników, odznaczy

si pod Grochowem, zgin pod Ostrok.

XXXII. MARODERKA.
1) Maroderka zajmowaa si udzielaniem pomocy

onierzom, którzy wskutek ran odniesionych zo-

stawali w tyle za korpusem.

-) Zje w kaszy: atwo pokona.

XXXII. PIE ZA BUGIEM.

1) Róycki na czele woyskich powstaców, dc
do gównego punktu wojny, przeszed Bug i sto-

czy pomyln utarczk z Moskalami pod Mooczk,
obok Krasnopola.

2) Sawa Bogu! okrzyk ten kaza Róycki wznosi
zamiast: hurra!, w czasie ataku na nieprzyjació.

3) Oczajdusza : sprytny, podstpny.

*) Dalsz utarczk z Moskalami bardzo szczliw
stoczy Róycki pod Tyszyc, o mil za Berenem;
oficer rosyjski Peters straciwszy oddzia uciek

z pola walki, rozgaszajc, e znaczna sia nad-

ciga, czem wielce uatwi pochód Róyckiemu.

XXXIV. SAWA BOGU.
i) Budziski dosta si pod Solcem do niewoli mo-

skiewskiej. Róycki posa Wirowskiego z dwoma
onierzami na odsiecz, która winia odbia.
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-) Biae czapki nosi oddzia Róyckiego.

XXXV. POWRÓT KONIA.

1) Ooga : miejscowo w Sandomierskiem.

') Jabkowity: majcy na maci plamki, niby jabka

gatunek gniadej sierci.

XXXVI. STARY UAN POD BRODNIC.
1) Brodnica: miejscowo na pograniczu Królestwa

polskiego i Prus. Genera Rybiski przeszed

z wojskiem pod Brodnic do Prus, gdzie go

rozbrojono.

2) Kaszket: nakrycie gowy z daszkiem.

XXXVII. PIEW Z MOGIY.
1) Lecce licie z drzewa przedstawiaj allegorycznie

naród polski, gincy za ojczyzn.

2) Wojna zacza si 29. listopada 1830 roku, ciga
si przez zim r. 1830/31, wiosn i lato r. 1831.

XXXVin. POEGNANIE NA KALWARYI.

^) Kalwarya Zebrzydowska 5 mil od Krakowa. Na
wschód od Kalwaryi góra i miejscowo Lancko-

rona, gdzie si wznosi zamek, zbudowany przez

Kazimierza Wielkiego.

2) Matka egna w kociele syna, udajcego si na

emigracy.

XXXIX. NOCLEG W CZERSKU.

1) Czersk : wioska koo Gdaska, gdzie przybyli emi-

granci nasi po wojnie w r. 1831 i doznali dobrego

przyjcia.

XL. BELWEDERCZYK.
1) Belwederczykami nazwano spiskowców, którzy

napadli na Belweder, paac ks. Konstantego w War-

szawie i chcieli ksicia uj 29. listopada 1830 r.
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•-) Droga si bierze : kieruje, skrca.

XLI. PIERWSZA ROCZNICA.

1) Pierwsz rocznic powstania listopadowego ob-

chodzili emigranci w Drenie 29. listopada r. 1832.

-) Basta! : koniec.

3) Biae ptasz : biay orze, herb Polski.

XLII. CHATA W PUSZCZY.

1) Rojsta : bagna litewskie, pokryte z wierzchu traw,

pod któr jest czysta woda ; spód ich jest ka-

mienisty lub piaszczysty. Dziedzina : dworek.

2) Siedem Niemnów przebrodzi: bardzo wiele rzek

przeszed.

XLIII. JECY.

1) Irpi : rzeka na Ukrainie, wpada z prawego brzegu

do Dniepru.

2) Wa ten stanowi niegdy granic ksistwa Ki-

jowskiego.

3) Za panowania Bolesawa Chrobrego wbijano na

granicach Polski, w Dnieprze na wschodzie, w
Sali na zachodzie, supy na znak, e dotd gra-

nice pastwa polskiego sigay.

4) Hetmaszczyzna : Ukraina pod rzdem swych het-

manów, zalenych od króla polskiego, miaa swoj
niepodlego.

^) Odda dusz na pstry kwitek : wyraenie przy-

sowiowe ludu ruskiego, znaczy : zapisa dusz
dyabu.

^) Ostroga: drzewniany dom, zbudowany przy dro-

dze, a przeznaczony na nocny pobyt dla wi-
niów polskich, których pdzono na Sybir. Zwy-
kle komendant transportu skazaców spa w do-
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mu, a winiowie zim czy latem pod goem nie-

bem na podwórku otaczajcem domek.

') Kibitki : kryte wozy, którymi odwoono winiów
na Sybir.

^) Cz dugu odpaci : wykona swój obowizek
wzgldem ojczyzny.

XLIV. SKON NASZYCH WROGÓW.
') Padalcem : jak padalec, jaszczurka.

XLV. POLACY W PRUSIECH.

^) Polacy parci w kilku punktach przez Moskali,

przeszli granic prusk, zoyli bro i mieli si
uda do Francyi na emigracy. Rzd francuski

przesa im za staraniem generaa Bema 50 tysicy

franków, jako zasiek na drog. Poniewa to dla

15 tysicy onierzy wystarczy nie mogo, Pru-

sacy chcc wojsko nasze albo rozprószy albo

wcieli do swojej armii, nadzwyczajne robili tru-

dnoci w wyprawieniu emigrantów, zmylajc, e
owa suma jest przeznaczona tylko dla oficerów.

Ci jednak nie chcieli opuci onierzy, wreszcie

Prusacy wydalili ich si. onierzy jednak obrali

sobie natychmiast z pomidzy siebie wodzów,

a uzyskawszy ze skadek i daru Klaudyny z Dzia-

yskich hr. Potockiej 40.000 franków, gotowali

si do drogi. Prusacy nie chcc do tego dopuci,
usiowali szykanami, a nawet probami wywoa
pomidzy onierzami rozam i zmusi ich do po-

zostania w granicach Prus lub powrócenia do Ro-

syi. onierze stawili opór najpierw pod Fischau,

nastpnie pod Lessen, Reden i Grudzidzem

(11., 12. i 13. czerwca 1832 roku), gdzie wszystko

skoczyo si straszn rzezi bezbronnych. Nie-

dobitki wypchnito w granice Rosyi. Utwór Pola
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przedstawia schadzk nocn onierzy, który przy-

sigaj, e w Prusach nie zostan i rozdzieH si
nie dadz.

') .Haf: zatoka.

^) Samora Jan, ppdoficer 3. puku piechoty.

*) Zbytkuje si : rozpiera si dokucza.

XLVI. DO PAMITNIKA PANNIE SABINIE.

^) Tucz: burza.

XLVII. DO PAMITNIKA PANNIE ANTONINIE.

-) piewa al pogrobny: pisa poezye smutne z po-

wodu utraty ojczyzny.

XLVIII. WIECZÓR PRZY KOMINIE.

^) Apropo : z okazyj, przy sposobnoci.

-) Pitka rzdowa : Czartoryski, Niemcewicz, Pac,

Lubecki i Radziwi, którzy skadali rzd naro-

dowy. Dyktatorem by genera Chopicki.

^) Czapkowa : kania si czapk a do ziemi.

*) Poszyo : w dobrem ubraniu.

^) Ani do taca, ani do róaca: ani do zabawy

ani do modlitwy = do niczego.

^) Czuby: wosy na gowie; westy : ubranie.

') Pakta : pacta conventa, byy zbiorem ustaw kraju

i przyv/ilejów szlachty, których zachowanie, król

przy wstpieniu na tron zaprzysiga.

^) Caryca : Katarzyna II. Wchodzi w konszachty

:

ukada si tajemnie.

'') Tumani : oszukiwa.
'^') Czetnik : szabla wgierska.

^') Gracko : tgo. Kurt skroi: zbi.

'-) Sonne : pasmo gór Sanockich, obfite w róda
sone.

^^) Czej : hej ! wykrzyknik.

24
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^*) Turek : nazwa konia.

*^) Demeszka : szabla ze stali damasceskiej, wyra-

bianej w Damaszku w Azyi.

16) Nie bez kozery: nie bez guza, nie bez szwanku,

nie bez straty.

1'') Dziay : grzbiety gór, stanowice dziay wód.

18) Szturmak : strzelba o szerokiem gardle; bryzn:
strzeli.

1^) Cykata : skóra cytryny, raczej owocu jednej z jej

odmian, zwanej cedratem, któr smaono w cukrze.

-o) Byo na yce i byo za yk : wyraenie przy-

sowiowe znaczy : byo wszystkiego pod dostat-

kiem.

-1) Myszk trcio : byo stare i miao butelk obro-

s grzybami.

22) Aposto : kielich bardzo wielki, uywany przy

biesiadzie.

23) Krto: le.

-*) Czer: tum najedców moskiewskich.

-'">) Na: trzymaj, masz.

-6) Solennie : uroczycie.

-") Myniec : sztuka szermierska zataczanie kocem
szabli krgów celem ochrony caej osoby wal-

czcego.
28) \^ kapust sieka : ci jak kapust, drobno.

29) Z pradziadka : zupenie, cakowicie, dobrze.

XLIX. PROROCTWO KAPANA POLSKIEGO.

1) Widz przed dusz: widz oczami mej duszy.

-) Wody bd gray cze twoj : bd gosiy poza

granicami kraju. Obraz cay wzity jest z zakresu

zjawisk przyrody ; strumienie i rzeki w czasie

przybywania wody uderzaj o brzegi i niosc

kamienie, wydaj huk i guchy oskot, który wy-

twarza pewne tony.
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Wiele z powyszych objanie znajduje si
w samem wydaniu pism poety, gdzie je po pierwszej

czci „Pieni Janusza" sam Pol umieci. Korzystanie

z tego komentarza byo tem konieczniejsze, e pieni

niektóre zawieraj szczegóy i opisy, samemu poecie

tylko znane i z jego osob zwizane, a ze wzgldu
na czste zabarwienie lokalne niezrozumiae.

CZ II.

PIE O KRAKUSOWYM GRODZIE.

1) Sza : cicho !

^) Szmat sztandaru : kawaek sztandaru pukowego,
pamitka sawnych bojów za wolno ojczyzny

;

trumien szcztki : koci bohaterów polegych w
walce narodowej; powiastek tre: dzieje ojczyste;

trzy przygarcie ziemi zawej : trzy grudki ziemi

naszej, skropionej krwi bohaterów i zami niewiast;

o orach wie : duch narodu, który mimo klsk

yje i y bdzie. Przynosi wic poeta pamitki,

które dla dzieci polskiej ziemi s najwitsze

i pragnie wzbudzi w suchaczach uczucie mioci
ojczyzny.

^) Mogia Kociuszki, usypana r. 1820 dnia 16. pa-
dziernika, wznosi si w pónocno-zachodniej stronie

od Krakowa.

^) Loty : lotki, pióra najdusze w skrzydach ptaków,

^) Piercie : znak zampójcia.
*) Pachy : blachy, czci zbroi, okrywajce piersi

i plecy ; tutaj zbroja.

^) Druba : suba, usuga, obowizek narodowy.

24*
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^) Boa aska : natchnienie poetyckie.

'•^) Orem : jak orze, z góry.

10) Orli : górny, podniosy.

11) mi si: wydaj cie; dymi: maj wierzclioki

otoczone mg; srebrz: powierzchnia ich by-
szczy si, bo w pyncych falach odbijaj si pro-

mienie soneczne ; mury gro wieycami stu : gdy

si patrzy z kopca Kociuszki w stron Krakowa,

uderza nas przedewszystkiem mnóstwo wie ko-

cielnych i baszt na murach miejskich i zamko-

wych.

1-) Mogiy 1) Krakusa wznosi si od poudniowej

strony Krakowa, a raczej Podgórza, na Krzemion-

kach ; 2) Wandy, na wschodzie, we wsi Mogile

pod Krakowem ; 3) Kopiec Kociuszki od zachodu.

Wszystkie mona zwiedzi za pozwoleniem Wa-
dzy wojskowej, która otoczya kad z mogi
fortami.

13) Krew w yach : dzielno, mstwo.
") Krakus, wojewodów dziad : po mierci Kraka,

mitycznego wadcy Krakowa, rzdzia krajem jego

córka, Wanda, która nie chciaa pój zam za

Niemca, a pragnc unikn rozlewu krwi i zni-

szczenia kraju przez rycerzy o jej rk si zga-

szajcych, rzucia si do Wisy. Po niej rzd nad

krajem miao obj 12 wojewodów.
15) Naczelnik twardych kmieci : Tadeusz Kociuszko.

16) Dziewa dziew : dziewica nad dziewicami, najszla-

chetniejsza z dziewic, Wanda. Do dzi dnia piewa
lud krakowski piosnk o niej

:

Wanda ley w Polskiej ziemi

Co nie chciaa Niemca,

Lepiej zawsze mie swojego

Nili cudzoziemca.
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'') Tatry: w czasie pogody, gdy nieby jest czyste,

wida z kopca Kociuszki czarny grzbiet Tatr,

pokryty miejscami niegiem.

^^) Spaw : tratwa.

•") Do dzi dnia pokazuj w zachodniej czci Wa-
welu jaskini podziemn, zwan smocz jam.

-») lini : zatruwa.

-^) Smoczy: zieje jadem na nas, jak smok.

") Zlewa: opowiada.

-2) Brzknie ros : gdy z rana kosz traw, kosa wy-

daje jasny dwik.
-^) Bronisawa : wzgórze w. Bronisawy, na którem

wznosi si mogia Kociuszki.

-^) Szczerbiec: miecz Bolesawa Chrobrego, którym

uderzy w bram Kijowa, uywany by przy koro-

nacyi królów polskich, przechowywany w skarbcu

katedralnym na Wawelu. Wedug niektórych ba-

daczy staroytnoci polskich miecz obecnie b-
dcy w katedrze jest imitacy zaginionego szczerbca.

-6) Ko olbrzyma : u wejcia do katedry krakow-

skiej wisz koci, które lud uwaa za koci olbrzy-

mów. Prawdopodobnie s to koci mamuta, po-

chodzce z wykopalisk. Po restauracyi katedry

koci te usunito.

'-') Dzwony wawelskie : najwikszy i najwspanialszy

dzwon zwany Zygmuntem, ulany z rozkazu króla

Zygmunta I. r. 1520.

28) W katedrze na Wawelu spoczywaj zwoki królów

i bohaterów polskich, oraz mieszcz si nagrobki

bardzo wielu sawnych uczonych, biskupów i wo-

dzów polskich. To serce Polski powinien kady
Polak bodaj raz w yciu zwiedzi.

-•') Na sprawach ledz : przy pracy i trudzie ycie

straci; zwrot ten oznacza te mier w boju.
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30) Róycki: genera wojsk polskich w wojnie r. 1830'

i 1831. Bliszych szczegóów szukaj w „Obja-

nieniach do czci I. „Pieni Janusza". Reytan

Tadeusz, pose województwa nowogrodzkiego na

sejm warszawski r. 1773, stan w obronie caoci
Rzeczypospolitej. Gdy bowiem sejm, zoony
z ludzi przedajnych, zatwierdzi pierwszy rozbiór

Polski, Reytan rzuci si u drzwi sejmowych na

ziemi i woa, e chyba po trupie jego wyjd
posowie ze sali, z której nie chcia ich wypuci,
póki nie odwoaj swej habicej uchway. Chwil
t przedstawi mistrz Jan Matejko na swoim obra-

zie, znajdujcym si obecnie w zbiorach cesar-

skich w Wiedniu. Kicki, genera wojsk polskich

w r. 1831, poleg w bitwie pod Ostrok. Zan

Tomasz, przyjaciel Mickiewicza, twórca zwizków
modziey „Filaretów", „Filomatów" i „Promieni-

stych". Gdy Rosya zacza przeladowa modzie
we Wilnie i miaa j surowo kara wizieniem,

wzi Zan na siebie ca odpowiedzialno i win
szerzenia uczu patryotycznych, by sam ponie
kar a kolegów ratowa.

HISTORYA SZEWCA JANA KILISKIEGO.

1) Profesya : zawód rkodzielniczy.

2) Uchodzi: poskromi.

3) Potrzyma : do chrztu.

*) Sawetny : tytu, nadawany w Polsce obywate'om

miejskim, piastujcym godno awników w s-
dach.

^) Bractwo róacowe : zwizek religijny, majcy na

celu oddawanie szczególniejszej czci Matce Boej
przez odmawianie modlitw i rozmylanie Taje-

mnic Boych, ujtych w form t. zw. róaca.
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'') Suto : bogato.

') Kuta trzcina : laska, uywana przez mieszczan na

spacerze. Mogli mieszczanie nosi te szable,

zwaszcza krakowscy i warszawscy, które zast-

powali czsto obuszkami lub trzcinami.

^) Fryk da: da komu dotkliwie nauk; Kociu-

szko podniós w kocu marca 1794 powstanie

w Krakowie, a ju 4. kwietnia t. r. zbi Moskali

pod Racawicami.

^) Szum : ruch, rozruchy.

^^) Wbrew : na przekór prawom midzynarodowym
stao wtedy 8000 Moskali w Warszawie.

i>) Ilgiestrom, waciwie Igelstrom Józef by genera-

em rosyjskim i posem carowej Katarzyny II

w Warszawie. Król Stanisaw August Poniatowski

trzyma z Rosy, jako protektork Konfederacyi

targowickiej, do której przystpi dnia 24. lipca

r. 1792. Prusacy zabrali znaczn cz ziem pol-

skich w drugim rozbiorze kraju r. 1793.

^-) Przekabaci : na swoj stron przecign ; hetma-

nem, pozyskanym przez Rosy, by Ksawery Bra-

nicki, jeden z twórców Konfederacyi targowickiej;

do biskupów stojcych po stronie Rosyi nalea
prymas Micha Poniatowski, brat króla.

1^) Rada nieustajca postanowia w myl da Ro-

syi, podyktowanych przez jej posa Igelstróma,

zredukowa wojsko polskie do dnia 15. marca

1794. To dao haso do spisku midzy wojskiem,

które pod generaem Madaliskim rozbroi si
nie dao.

1*) Biskupi za przykadem prymasa trzymali stron

Rosyi. Na sejmie grodzieskim zastpowa ich

biskup Skarszewski, kapan zacny ale bardzo

sabego charakteru.
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^5) Biesi si: sroy si.

1'') Kuternoga: kulawiec, chrcmy na nog; przezwi-

sko ludu miejskiego znaczy : gupiec.

^') Zmaca: dowiedzie si czego podstpnie; pod-

stroi : na sw stron pozyska, przecign.
*s) Krytym sztychem : wyraenie techniczne szewców

i krawców znaczy podstpnie, skrycie; cechy:

korporacye rkodzielnicze ; midzy jatki : midzy
rzenikami, na których czele sta towarzysz Ki-

liskiego, Sierakowski ; midzy miechy : midzy
kowalami i lusarzami.

1^) Z wag i odwag : z rozwag i miaoci.
-^) Midzy wojskowymi : do pierwszych oficerów

w Warszawie, którzy dali si nakoni do pow-
stania, naleeli : Haumann, pukownik regimentu

piechoty Dziayskiego ; Cichowski, komendant

arsenau ; Wojciechowski, dowódca uanów kró-

lewskich.

-1) Czesz : bij ; bez ale : bez wzgldu, bez uwagi.

--) Na Dunaju, do sklepiku : Kiliski mia w miecie

sklep z obówiem
;
patrz pocztek „Historyi".

-^) Swoim dworem : swoj drog, oddzielnie.

-*) Czesze sobie : idzie sobie ; zatykami : tyami do-

mostwa.

25) Wyraenie przysowiowe, wyjte z gwary codzien-

nej ludu rkodzielniczego, oznaczaj zmysowo
kar za zdrad t. j. mier.

-^) Co si wici : na co si zanosi ; Igelstrom,

otrzymawszy wiadomo, e Kociuszko po zwy-

- cistwie racawickiem cignie na Warszav/, za-

wezwa Prusaków, stojcych nad granic, na po-

moc i cign korpus Derfeldena pod Warszaw.
Poniewa arsena warszawski zostawa w posia-

daniu zaogi polskiej, poda genera moskiewski
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Pistor plan rozbrojenia zaogi i opanowania arse-

nau. Igelstrom przeznaczy wielk sobot tj. dzie

18. kwietnia 1794 na wykonanie tej rady, rozsta-

wi wojsko na wszystkich waniejszych punktach

miasta i zada od Rady Nieustajcej areszto-

wania 20 osób, podejrzanych o przygotowywanie

powstania. Tajemnic jego rozporzdze wygada
Kiliskiemu po pijanemu pewien oficer mo-
skiewski.

-') Bruk zaorze : padnie trupem, kopic nogami zie-

mi w kurczach przedmiertnych.

-^) Bartomiej Sierakowski, rzenik, pomocnik Kili-

skiego.

-^) Tarabany : bbny wojskowe.
^°) Psem si w oczy sadzi: jak pies rzuci si na

Moskali.

3^) Doyuje: wytnie niepotrzebne i szkodliwe czci
na zdrowem misie tj. Moskali, wrogów Ojczyzny.

^-) Marszakowscy : puk pieszej gwardyi z koszar

pod Nowem miastem wyruszy o wicie i opano-

wa prochownie ; królewscy : gwardya uanów
królewskich, która ruszya z koszar przy ulicy

Chodnej i pod kapitanem Kosmowskim rozbia

pikiet rosyjsk pod elazn bram, zabraa

armaty i udaa si pod arsena. Mirowscy: puk
Dziayskich.

^3) Tybinki : skóra u sioda koskiego wiszca dla

ozdoby; da komu po tybinkach znaczy: da po

skórze.

^^) Doó smyka, udrzyj yka : wyraenia ludu robot-

niczego znacz: doó trudu, wyt si i uderz

dobrze.

^•') Kwita byka za indyka : da komu godn i dobr
zapat za jego czyn, tu : okruciestwo za okru-
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ciestwo, ale z naddatkiem jakim.

26) Na mieciu swoim : w domu swoim, wyraenie

przysowiowe ludu miejskiego.

3') Bauer raczej Baur, genera rosyjski, dowodzcy
zaog w paacu Rzeczypospolitej.

3^) Da komu w oczy wika: wik, gra w karty;

zagra, da komu wika : gromi go, drczy

;

Moskalowi najstarszemu : Igelstromiowi, którego

paac by przy ul. Miodowej.
3'-^) Muranowskie: przedmiecie w czci pónocnej

Warszawy.
^'^) Armaty, ustawione w ogrodzie Krasiskich, wy-

poszyy Moskali z paacu Igelstróma.

*^) Linowski Alexander, pose na sejm czteroletni

i uczestnik powstania Kociuszkowskiego.

^-) Ul. Kozia : przecznica Miodowej.

^'') Beka : wydaa jk miertelny, utracia.

^^) Wbrew: wprost; chylcem : z boku, doem.
^>) W pomie kad : wal na ziemi, kad trupem.

*'•) Bitwa, opisana w tym i nastpnym ustpie, od-

bya si pod kocioem w. Krzya, gdzie puk
Dziayskich, majc tylko 400 ludzi natar na

korpus moskiewski pod dowództwem majorów

Miasiewicza i Gagaryna. Rosyanie, nienawykli do

walki ulicznej, raeni z dou i piter, stracili obu

dowódzców i 250 ludzi. Spotkanie to byo sta-

nowcze, bo Rosyanie pod wodz Nowickiego

Warszaw opucili.

^~) Bieden : biedny, odmiana rzeczownikowa tego

przymiotnika, jak mocen, silen itp.

^^) Zakrzewski Ignacy, prezydent miasta, naczelnik

„tymczasowej Rady zastpczej".

*9) Rzdzi z przypadkiem 4, jak u pisarzy w. XVI,

np. u Kochanowskiego lub Górnickiego.
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^0) Mokronowski Stanisaw otrzyma komend nad

miastem.

•'') Kwindecz : gra w karty, od aciskiego: uinde-

cim := 15.

''-) Wtedy nadcignli Prusacy pod generaem Wol-

kym, którego odparto od Warszawy.
"^'^) Resurrexit sicut dixit: zmartwychwsta, jak po-

wiedzia.

•'^) Bezgowie : kara mierci przez ucicie gowy.
^5) Makutem : lew rk.
•'^') Stumani : le pokieruje spraw, zdradzi.

^") Dnia 9. maja 1794 lud, woajc: „mier zdraj-

com ojczyzny"! wystawi cztery szubiennice, na

których powiesi hetmana Oarowskiego, mar-

szaka Rady Nieustajcej Ankwicza, dalej Zabie,
wreszcie biskupa Kossakowskiego, brata hetmana

Targowiczan,Kossakowskiego, powieszonego przez

powstaców we Wilnie.

^«) Podynda : zawisn w powietrzu.

^9) Kiliskiego wysaa Rada Narodowa 12. czerwca

1794 do Wielkopolski celem wezwania jej do

powstania przeciw Prusom za ich interwency

w wojnie na korzy Rosyi.

60) Wyraenie przysowiowe znaczy: panuje wszdzie
ruch, zawierucha, chaas.

61) Potaszczy : wzi do wizienia.

^-) Powzki : cmentarz w Warszawie.
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CZ III.

„z PODRÓY".

I. 1) Niewód : sie rybacka.

II. ') Hale : ki w dolinach górskich, pokryte bujn
traw.

-) Gazdowie : gospodarze wiejscy.

3) Zamówi: tajemniczem sowem zakry, zmie-

niajc je w co innego.

*) Lachami nazywaj górale mieszkaców nizin,

zwaszcza krakowskich.

^) Basiak: licie tytoniu, hodowanego w ogródku

domowym, suszone i pocite do fajki.

III. 1) Drzewiej : dawniej,

-) Gorze albo Gorce pasmo gór, otaczajce do-

lin Nowotarsk od pónocy.

^) Koció w. Krzya na drodze do Nowego
Targu wiodcej, na wyynie wsi Obidowej.

^) ywina : zwierzyna.

°) Czekan : mot, kilof.

IV. 1) Gadki : banie, opowiadanie, od gada.

-) Sowo : sta si.

V. 1) Nie krzywi : yczliwi.

-) Strzyki : owce.

3) Turnie : szczyty, skay.

VI. 1) Magóra : kopa Magóry, góra w Tatrach, gdzie

wydobywano rud elazn, przetapian póniej

w Kunicach na elazo.

-) witniki, wie pod Krakowem, gdzie wyra-

biaj kódki, noe i inne narzdzia z elaza.
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3) Szyper : naczelnik zwizku rybaków, zajmuj-

cych si poowem ledzi na morzu Batyckiem.

^) Kozienicki bór: Kozienice w Gorcach.

VII. ^) Górale schodz czsto na niziny w Krakow-

skie lub do Królestwa kongresowego za za-

robkiem, szczególnie w czasie niw na kob.

VIII. 1) Czowiek maem swem okiem obejmuje cay
wiat, na który patrzy.

IX. 1) Zbiednia: zmala.

-) Do wojska.

3) Czopy: niedogi, ludzie maego wzrostu.

^) Lubie i Babia góra szczyty w Beskidzie za-

chodnim.

•>) Szaas : drewniane schronienie dla owiec i pa-

sterzy w nocy i w czasie deszczu.

^^) Król : przezwisko, dodawane u Górali do wa-
ciwego nazwiska, zastpuje nieraz samo

nazwisko.

^') Podhalec, mieszkaniec Podhala, doliny u stóp

Tatr si rozcigajcej.

^) Od obucha toporka do poowy osady drze-

wianej s nabite kóka mosine szeregiem

dla ozdoby.

8) Kyrpiec : obówie góralskie z mikiej skóry.

'•^) wietlica czyli biaa izba jest u górali miej-

scem przyj.
i«) Duhan : tyto wgierski.

1^) Sobczakowie, rodzina góralska w Zakopanem.

1"^) Bacówka : szaas bacy, przeoonego pasterzy,

zwanych juhasami.

^-^) Gopie, kunice, gdzie byy moty, poruszane

prdem strumieni górskich.
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^^) Taki: wózek o jednem kóku, popychany za

pomoc wystajcych boków, które si trzyma

w rkach.

1*) Pacha: podóny kawa drzewa.

^^) Podhale byo wasnoci Królów Polskich;

po przejciu Galicyi pod panowanie austrya-

ckie rzd królewszczyzny posprzedawa;
1^') Górale nosili dugie wosy, które im po za-

cigniciu do wojska strzyono ; ostrzydz (ro-

zumie si : wosy) znaczy : odebra do wojska.

1') Do wesoych : do zbójców. Kto si chce po-

informowa o tej stronie ycia górali, odsyam
go do znakomitego dziea St. Witkiewicza

p. t. Na przeczy i do dzieka A. Stopki p. t.

Sabaa.

X. 1) Nalepa: uklepana glina, na której ogie si

pali.

-) Statek : bydo ; krasim : utrzymujemy, ywimy.
3) Moskal : placek owsiany.

XI. ^) Cesta: droga.

2) Puy : popaca, by uytecznym.

3) Kocieliska : wie obok Zakopanego.

XII. O Sia: wiele.

2) Cesteczka : cieka.

3) Polana: ka wród lasu; chruciny: krzaki.

*) Regle : lasy szpilkowe u stóp gór.

^) oskiego roku : przeszego roku.

^) Orawska strona : dolina Orawy na zachód od

Tatr.

') Przychromy : kulejcy

8) Kontenta : zadowolona.

^) J^cy : jako.

^^) Poterany: sponiewierany.
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1^) Podbia: rolina gojca rany.

12) Opaszki : biodra; wzi co na opaszki : ubra
si.

^^) Naszki : nasz.

1*) Pusta: kamieniste miejsce na kraju lasu.

!•') Zmocowa : zmczy, osabi.

XIII. 1) Schaby: poladki, nogi.

2) Do zmacania: do zrozumienia.

XIV. 1) awa: drzewo na rzece, suce do przejcia

na drugi brzeg ; ozy : zarola.

2) Fryga:, cyga, bk, wartaka: zabawka dzie-

cinna z drzewa, puszczana w ruch rzemieniem

lub sznurkiem.

^) Polka: Apollonia.

*) Takroczne : tyle lat majce, stare.

^) Luny : stronicy od towarzystwa.

•') Z pniaka: z dawna.

') Jak piasty: rozsdnie, po prostu, po chopsku,

.
— jak Piast, który z kmiecia wskutek swej

prostoty, dobroci i rozsdku zosta kneziem.

XV. 1) Jest to wypadek bardzo przykry dla turysty,

grocy mu nawet mierci; ratuje wtedy je-

dynie dobry przewodnik, bez którego nie na-

ley si puszcza na szczyty.

2) Kosodrzewina : sosna, której gazie i pnie

wlok si po ziemi.

3) Zadte : otoczone dymem.

XVI. 1) Kobzarz : grajcy na kobzie, instrumencie gó-

ralskim, skadajcym si z worka cielcego

i piszczaki; grajek naciska umieszczouy pod
pach worek i wpdza w ten sposób powie-

trze do piszczaki, na której palcami modu-
luje tony.
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XVIII. ')W czepcu: szczyt we mgle.

-) Zgrzebna koszula : koszula z grubego pótna

;

tu przenonie : biedny, nizkiego pochodzenia

czowiek.

3) Gad : kury i gsi nazywaj górale gadzin.

+) Kondratowa hala : w rodkowych Tatrach.

") Ludzimierz, wioska na zachód od Nowego
Targu ; w kociele jest obraz Matki Boej,

askami syncy.

XIX. 1) Gewont, góra nad Zakopanem od poudnia.

-) Gociec : zapalenie stawów.

^) Jtrz : zapalenie jakiego miejsca na ciele, wy-

dzielajcego rop.

*) Górale wierz, e po zjedzeniu takiego ziela

krowa moe straci mleko albo dawa zwi-
kszon jego ilo.

^) W krzy zo: w trumnie.

^) Poeta marzy o v/olnoci ojczyzny.

XX. 1) Wgierka, gwiazda, wschodzca nad górami

od strony poudnia.

2) Morskie Oko : jezioro w Tatrach.

3) Dograbki, uroczysto wiejska, koczca sia-

nokosy, wyynki, uroczysto koczca niwa.

XXI. i) Dunajec czarny i biay wypywa w Tatrach.

„Z YCIA".

I. 1) Pod grud wieku : na czasy cikie, na czasy

klsk narodowych i obojtnoci dla Ojczyzny.

'^) Modrzew, drzewo szpilkowe, nie tworzy lasów,

lecz najczciej ronie osobno lub maemi gro-

madami.

^). Pstra czelad : lud.
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II. ') Zostaa : nadzieja lepszej przyszoci.

IV. ') Rajsko, miejscowo w ziemi krakowskiej.

-) Moajsk w Rosyi, pamitny bitw w czasie

wyprawy Napoleona na Rosy 1812.

VI. ') Leszno, miasto w W. Ks. Poznaskiem.

-) Tokaj, miasto w pónocnych Wgrzech, synne

z uprawy wina, zwanego std tokajem.

ROK 1846.

1) Kain, bratobójca biblijny; w przenoni nazywa

poeta tak lud wiejski, który r. 1846 zabija panów,

braci swych.

••) Puci w ugór: wypuci ze swej opieki.

„Z WIZIENIA".

III. ') Zagodzi : przygotuje.

IV. •) Jan Kochanowski, nasz poeta w wieku XVI.

najznakomitszy przed Mickiewiczem, mieszka

w Czarnolesiu, w ziemi Sandomierskiej.

VII. ') Zboiska, Hoosko, wioski pode Lwowem.

VIII. ') Dante, poeta woski, y w kocu wiek'.! XIIL

i w pocztkach XIV. Napisa poemat p. t.

Boska komedya, który si dzieli na trzy czci:
Pieko, Czyciec i Niebo. Najlepsze polskie

tumaczenie Boskiej komedyi Dantego jest

Porbowicza, dotd dwie czci.

-) w. Tomasz a Kempis, zakonnik w Holandyi

y w w. XV., napisa dzieo p. t. O nalado-

waniu Chrystusa.

^) Homer, domniemany autor greckich epopei

Iliady i Odyssei.

25
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^) Andromacha, ona Hektora; wzrok poety pad
przy przegldaniu tego dziea na to miejsce

w VI. ks. Iliady, gdzie Andromacha egna si
z Hektorem, idcym do walki.

•') Kornelia, ona poety, bya wraz z dziemi

obecna przy wywiezieniu Pola z Jasa do

wizienia we Lwowie.

^) Jan Kochanowski nie przyjmowa adnych
urzdów, piastowa tylko godno wojskiego,

który opiekowa si rodzinami szlachty, wy-

chodzcej na wojn.

Kochanowski napisa dzieo p. t. Proporzec.

Widocznie poeta otworzy wtem miejscu ksik
gdzie jest mowa o skadaniu hodu przez ks.

pruskiego Olbrachta Zygmuntowi Augustowi

\^ Lublinie r. 1569.

X , ju- tojaski robaczek, chrzszczyk, pojawia-

\:x':\ si w czasie nocy pogodnych okoo w.
ja..a w czerwcu, wydaje wiato fosforyczne

i wieci.

XIIL ^) Illiryjskie ziemie : Illiry nazywano w staroyt-

noci kraje, lece na poudnie od rzeki Sawy.

Zapewne wizie pochodzi z okolic Tryestu,

gdzie mieszka ludno woska.

XIV. 1) Trembecki, poeta nasz z w. XVIII.

-) Fertyczny : zgrabny, zwinny.

=^) Pauper krakowski : terminator rzemielniczy.

XVI. ^) Kije: kara cielesna, zastosowywana dawniej do

krnbrnych winiów w Austryi ; dzi zniesiona.

-) onierze stawali w dwóch szeregach twarz
do siebie zwróconych

;
przez rodek tej ulicy

puszczano winia, którego kady onierz
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uderzy raz kijem, kady wic cios by bardzo

bolesny.

=^) Klepsydra : zegar piaskowy, w którym ziarnka

piasku przesypyway si z górnego naczyka
do dolnego, prónego. Po iloci ubytego piasku

poznawano dugo ubiegego czasu.

*) Skoczay i zesztywniay.

KONIEC TOMU PIERWSZEGO.
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